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ملخص الرسالة 
هذه رسالة علموة تقدم هبا الباحث عسكر بن عبداهلل بن حممد بن طعوامن لقسم الرشيعة 

بكلوة الرشيعة والدراسات اإلسالموة بجامعة أم القرى لنول درجة الدكتوراه دم أصول الفقه 

دراسة  [من بداية باب القواس إىل هناية الكتاب]متهود الفصول دم األصول  ): اإلسالمي عنواهنا

. (وحتقوقا

الدراسة مكوىة من القسم الدرايس ادكون من دراسة عن ادًلف خصص للتعريف بشمس 

األئمة الرسخيس تعريفا خمترصا  اهتم بيبرز األحداث والظروف التي تشكل من خالهلا فكر 

ثم دراسة تعرف بكتاب أصول الرسخيس من , اإلمام الرسخيس وإسهاماته دم علم األصول

. حوث خمطوطاته ومطبوعاته وىسبته واسمه

أما القسم الثاين فهو اجلزء الذي أسهم فوه الباحث دم إخراج كتاب أصول الرسخيس بتحقوق 

متضمنا , وكان من بداية باب القواس إىل هناية الكتاب, علمي يلوق بمكاىة الكتاب وصاحبه

:  الفصول واألبواب التالوة

فصل دم ذكر .., فصل دم تعلول األصول.., فصل دم بوان ما ال بد للقائس من معرفته

فصل دم بوان القواس ....,فصل حكم العلة..., فصل ركن القواس, رشوط القواس

باب وجوه , فصل دم بوان فساد القول بجواز ختصوص العلل الرشعوة..,واالستحسان

باب ...,باب وجوه االعرتاض عذ العلل ادًثرة..,االحتجاج بام لوس بحجة مطلقا

باب أقسام األحكام ..,فصل االىقطاع..,باب وجوه االعرتاض عذ العلل الطردية..,الرتجوح

فصل دم تقسوم ..,األسباب: فصل دم القسم الثاين, وأسباهبا وعللها ورشوطها وعالماهتا

باب ..,فصل دم تقسوم العالمة..,فصل دم تقسوم الرشط...,فصل دم تقسوم العلة.., السبب

 .فصل دم بوان أهلوة األداء..,أهلوة اآلدمي لوجوب احلقوق له وعلوه

 



Abstract 

This research is submitted by the researcher ASKAR MOHAMMAD 

TOAIMAN for Department of Shari'a  in College of Shari'a (Islamic Law) 

and Islamic Studies, at Umm Al-Qura University in order to obtain the 

PhD degree in the Fundamentals of Islamic Jurisprudence. It is entitled 

"Preparing the chapters in the Fundamentals" {from the beginning of 

Evaluation chapter up to the end of the book} study and investigation.  

The study has two sections; the first one has a study about the author. This 

section is allocated to the identification of Shamas Al-a'ma Al-Sarkhasi via 

highlighting the prominent events and conditions , through which the 

thinking of Imam a'ma Al-Sarkhasi, and his contributions in the science of 

fundamentals  were formed. Then, there is the study that identifies the 

book of Fundamentals of Imam  Al-Sarkhasi in terms of his manuscripts, 

printings and name.  

As for the second section, it is the section in which the researcher 

contributed in editing the fundamentals of Al-Sarkhasi  by practical 

investigation that suites the position of the book and its author. This is 

from the beginning of evaluation chapter up to the end of the book. It has 

the following chapters:  

Chapter in identifying what the one should know, chapter in interpreting 

the fundamentals, chapter in mentioning the conditions of fundamentals, 

chapter of measurement, chapter in  the rule of causative, chapter in 

identifying the measurement and preference, chapter in the corruption of 

the saying via allocating the legal causes, chapter of objection indication 

with what has not evidence, chapter of objection on the affected causes, 

chapter of preference, chapter of indications of objection on direct causes, 

chapter of cessation, chapter of divisions of rulings and their causes and 

conditions, chapter of classifying the reason, chapter of classifying the 

causative , chapter of classifying the condition, chapter of human being 

eligibility and chapter in identifying the eligibility of performance.   
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 ُم٘مـدُمـــ٦م

 

 ةـــدمـمق
 

 ىمدير، ًمف احلٛمُد قمغم 
ٍ
احلٛمُد هلل اًمٕمٚمٞمؿ اخلبػم، ًمف اعمٚمُؽ وًمف احلٛمد، وهق قمغم يمؾِّ رء

ة  ويمرائؿَ  ٓه٤موْ أَ  ُمٜم٤مئَح  أهداه٤م، ُم٤م شم٘مٚمَّب٧ُم ذم ؾمقاسمغ ٟمٕمٛمف إٓ سمٗمٞمض يمرُمف سمام وه٥َم ُمـ ًمذَّ

اًمٕم٤مومٞم٦م، وٓ ؾمٚمٙم٧ُم ـمري٘م٤ًم إًمٞمف إٓ سمام طمٗمظ سم٠مًمٓم٤مومف وشمدارك سم٢مؾمٕم٤مومف، أمحُده قمغم ٟمٕمٛم٦م 

 .اإلؾمالم، وقمغم يمؾِّ ٟمٕمٛمف اًمتل ٓ شمٕمدُّ وٓ حتَم، وأؾم٠مًُمف اهلدى واًمت٘مك وطمسـ اًمٕم٤مىمب٦م

بٞم٥م اعمجتبك، واًمٙمريؿ اعمّمٓمٗمك، ظم٤مشمؿ اًمٜمبٞملم واًمّمالُة واًمسالم قمغم احل

واعمرؾمٚملم، وإُم٤مم اعمت٘ملم، وطمج٦م اهلل قمغم اًمٕم٤معملم، حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وصحبف 

 .أمجٕملم

 :أُم٤م سمٕمد

وم٢منَّ قمٚمَؿ أصقل اًمٗم٘مف ُمـ أضمؾِّ اًمٕمٚمقم ىمدرًا وأقمٔمٛمٝم٤م أصمرًا، ومٝمق ىم٤مٟمقُن اًمٗم٘مف، 

٘مٚمٞم٦م واًمٕم٘مٚمٞم٦م، وًم٘مد هنض سمف اخِلػَمُة إومذاذ ُمـ وض٤مسمُط إطمٙم٤مم، وُمٜمٝم٤مج اعمٕمروم٦م اًمٜم

وا إُم٦م سمٛمّمٜمٗم٤مٍت وم٤م ظمرٍة سم٤مهرٍة، وُمٜمٝم٤م اًمٕمٚمامء، وم٠مسمدقمقا ُمب٤مطمثف وأطمٙمٛمقا ومّمقًمف، وأُمدُّ

إلُم٤مم اًمرسظمز، وهق يمت٤مٌب ًم، أو متٝمٞمد اًمٗمّمقل ذم إصقل "رسظمزاًم أصقل"يمت٤مب 

ر ذم أصقل اًمٗم٘مف، سم٘مٚمؿ إُم٤مٍم أذىَم٧ْم  ؿمٛمُسف، وأسمرَق جمُده، ومٝمق سمحؼٍّ  ُمـ ٟمٗم٤مئس ُم٤م طُمرِّ

 .ؿمٛمس إئٛم٦م

واًمٙمت٤مُب ُمتداوٌل ُمٓمبقٌع، همػَم أٟمف أطمرى سم٢مظمراٍج قمٚمٛملٍّ يقازي ُمٙم٤مٟمتف وأصمره، وهذا 

ذٌف ضمٚمٞمٌؾ هنض سمف ىمسؿ اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م سمٙمٚمٞم٦م اًمنميٕم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م 

سم٤معمقاوم٘م٦م قمغم حت٘مٞمؼ اًمٙمت٤مب  سمج٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى سمٛمٙم٦م اعمٙمرُم٦م زاده٤م اهلل ذوم٤ًم وأُمٜم٤ًم، وذًمؽ

َؼ ُمٜمٝم٤م إُخ د ؿ إمم صمالصم٦م أىمس٤مم، طم٘مَّ رائد . قمبد اهلل اًمسٞمد، وإُخ د. حت٘مٞم٘م٤ًم قمٚمٛمٞم٤ًم، ىُمسِّ

وم٧ُم سمتامم اًمتح٘مٞمؼ ُمـ أول سم٤مب اًم٘مٞم٤مس إمم هن٤مي٦م اًمٙمت٤مب  .اًمٕمّمٞمٛمل ىمسٛملم ُمٜمف، وَذُ
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 دُمـــ٦مُم٘مـ

اعمٓمبقع  وقمغم اًمّمٗمح٤مت اًمت٤مًمٞم٦م سمٞم٤مُن أؾمب٤مب اظمتٞم٤مر اعمقضقع، ويمٚمٛم٦ٌم قمـ

، وُم٤م شمقومٞم٘مل إٓ  وُمسقهم٤مِت إقم٤مدة إظمراضمف، وُمٜمٝم٤مج اًمتح٘مٞمؼ، يكم ذًمؽ اًم٘مسُؿ اًمدرادُّ

 .سم٤مهلل قمٚمٞمف شمقيمٚم٧م وإًمٞمف أٟمٞم٥م
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 ُم٘مـدُمـــ٦م

 اعمقضقع اظمتٞم٤مر أؾمب٤مب

 :اضمتٛمَٕم٧ْم زم صمالصم٦ُم أؾمب٤مب رومَٕم٧ْم مهتل ًمٚمٛمِم٤مريم٦م ذم حت٘مٞمؼ هذا اًمٙمت٤مب، وهل

ُمدوٟم٤مت أصقل اًمٗم٘مف، وُمٙم٤مٟم٦ُم اعم١مًمِّػ،  ـ أمهٞم٦ُم اعم١مًمَّػ وىمٞمٛمتف اًمٕمٚمٛمٞم٦م ورشمبتف سملم2

ورؾمقخ ىمٚمٛمف ذم اًمت٠مًمٞمػ اًمٗم٘مٝمل وإصقزم، وذًمؽ ُم٤م حيتقيف اًم٘مسؿ اًمدراد سم٤مًمبٞم٤من 

 .واإليْم٤مح

ف سمام يٚمٞمؼ سمف ُمـ اخلدُم٦م عمَِْتٜمف اًمٜمٗمٞمس، 1 ـ احل٤مضم٦م إلظمراج اًمٙمت٤مب إظمراضم٤ًم قمٚمٛمٞم٤ًم حيٗمُّ

ف سمّمقرة شمٙمقن أيمثَر ىمرسم٤ًم ُمـ صقرشم ف قمغم ُمراد ص٤مطمبف، واًمتٕمٚمٞمؼ قمغم ُمـ ضمٝم٦م ضبط ٟمّمِّ

 .ُمقاده سمام جيكمِّ ُم٘م٤مصده ويٙمِمػ همقاُمْمف ىمدر اإلُمٙم٤من

ـ رهمبتل ذم اإلؾمٝم٤مم ذم حت٘مٞمؼ اًمٜمّمقص: ًمٗم٤مئدشمف وووم٤مئف ًمؽماصمٜم٤م اًمٕمريؼ، ودوره ذم 4

يمِمػ خمدراشمف، وٟمٗمض همب٤مر اًمدهر قمـ ُمٙمٜمقن ُدَرِره وٟمٗمٞمس ضمقهره، ًمٕمؾ اهلل يت٘مبؾ ُمٜم٤م 

 .أئٛم٦َم اهلدى واًمرضم٤مَل إومذاذ ُمـ ؾمٚمػ هذه إُم٦م رمحٝمؿ اهلل شمٕم٤مممأْن صحبٜم٤م سم٤مخلدُم٦م 

 

 :ـمبٕم٤مت يمت٤مب إصقل ًمٚمرسظمز

 :هل وىمٗم٧ُم وذيٙملَّ ذم اًمتح٘مٞمؼ قمغم صمالث ـمبٕم٤مٍت ًمٚمٙمت٤مب

ـمبٕم٦م سمتح٘مٞمؼ أيب اًمقوم٤مء إومٖم٤مين، وهذه هل إيمثر اٟمتِم٤مرًا ذم ُمٙمتب٤مت : إومم

ٚم٦ًم قمغم ُم٘مدُم٦م اعمح٘مؼ، ذم طملم طمذوم٧م اعم٘مدُم٦م ـمالب اًمٕمٚمؿ، وىمد شمٙمرر ـمبُع سمٕمْمٝم٤م ُمِمتٛم

وومٞمٝم٤م َذيَمر اعمح٘مُؼ أٟمف اقمتٛمد ذم اًمتح٘مٞمؼ قمغم صمالث ٟمسخ خمٓمقـم٦م . ُمـ سمٕمض اًمٓمبٕم٤مت
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 ُم٘مـدُمـــ٦م

هل اًمٜمسخ٦م إمحدي٦م، واًمٜمسخ٦م اهلٜمدي٦م، واًمٜمسخ٦م اًمٕمثامٟمٞم٦م، وأض٤مف أٟمف رضمع أطمٞم٤مٟم٤ًم إمم 

اًمٜمسخ٦م اعمٍمي٦م، همػم أٟمف سح سم٠مٟمف مل ي٘م٤مسمؾ قمٚمٞمٝم٤م
( )

 ؟

ـمبٕم٦م سمتح٘مٞمؼ صالح حمٛمد قمقيْم٦م، ُمـ ٟمنم دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، وومٞمٝم٤م : ٤مٟمٞم٦ماًمث

ك اعمح٘مؼ اًمٙمت٤مب سمـ  ، وشمرضمؿ ذم اعم٘مدُم٦م ًمٚمرسظمز شمرمج٦م "اعمحرر ذم أصقل اًمٗم٘مف"ؾمٛمَّ

 !خمتٍمة، ومل يذيمر اًمٜمسخ اًمتل اقمتٛمد قمٚمٞمٝم٤م ٓ سم٠مؾمامئٝم٤م وٓ سمّمٗم٤مهت٤م

نم دار اعمٕمروم٦م، صدرت ذم رومٞمؼ اًمٕمجؿ، ُمـ ٟم/ ـمبٕم٦م سمتح٘مٞمؼ اًمديمتقر: اًمث٤مًمث٦م

 .هـ، وومٞمٝم٤م اقمتٛمد اعمح٘مؼ قمغم ـمبٕم٦م إومٖم٤مين2328صقرهت٤م إومم قم٤مم 

  

                                                   

 . 3/ 2أصقل اًمرسظمز، : راضمع( 2)
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 ُم٘مـدُمـــ٦م

 :يمٚمٛم٦م قمـ ـمبٕم٤مت اًمٙمت٤مب

ٓ ؿمؽَّ أن اًمٓمبٕم٤مِت اعمِم٤مَر إًمٞمٝم٤م ًمٚمٙمت٤مب ظمدُم٧م اًم٘مراء واًمب٤مطمثلم، ٓؾمٞمام ـمبٕم٦ِم 

٤م  إومٖم٤مين، ص٤مطمب٦م اًمٗمْمؾ قمغم اًمٓمبٕمتلم إظمريلم، وُمع ذًمؽ وم٘مد صٜمٕم٧م طم٤مومزاً  ىمقيًّ

ًمٚم٘مٞم٤مم سمتح٘مٞمؼ اًمٙمت٤مب، وىمد شمبلمَّ زم سم٤مٓشمٗم٤مق ُمع ذيٙملَّ ذم اًمتح٘مٞمؼ أن ـمبٕمتل قمقيْم٦م 

واًمٕمجؿ اعمِم٤مر إًمٞمٝمام اقمتٛمدشم٤م قمغم ـمبٕم٦م إومٖم٤مين، يِمٝمُد ًمذًمؽ اشمٗم٤مق اًمٓمبٕمتلم ذم ٟم٘مؾ 

 .إظمٓم٤مء اًمٓمب٤مقمٞم٦م وهمػمه٤م مم٤م وىمع ًمٓمبٕم٦م إومٖم٤مين

ررشم٤م ذم ـمبٕم٦م إومٖم٤مين ذم اجلزء اًمث٤مين، اشمٗم٤مىُمٝمام ذم ٟمسخ صٗمحتلم شمٙم: ُمث٤مل ذًمؽ

وحمٚمُّٝمام اجلزء إول
( )

، مم٤م أدى إمم شمٙمرر صٗمحتلم وضٞم٤مع صٗمحتلم، وُمقضع ذًمؽ 

، وُمقضٕمف ذم ـمبٕم٦م 132/ إمم ص 134/ اخلٓم٠م ذم ـمبٕم٦م قمقيْم٦م ذم اجلزء اًمث٤مين ص

 .ذم اجلزء اًمث٤مين يمذًمؽ 422/ إمم ص 409/ اًمٕمجؿ ُمـ ص

 :اًمٓمبٕم٤مت ُمـ ظمالل اعمالطمٔم٤مت اًمت٤مًمٞم٦م ويٛمٙمـ اًمقىمقف قمغم وصػ شمٚمؽ

ح اعمٕمتٜمل هب٤م قمغم أيِّ 2 ـ ـمبٕم٦م قمقيْم٦م اًمّم٤مدرة قمـ دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، مل يٍمِّ

ك اًمٙمت٤مب  اعمحرر ذم )اًمٜمسخ اعمخٓمقـم٦م اقمتٛمد ذم إظمراج ـمبٕمتف، وزاد قمغم ذًمؽ أٟمف ؾمٛمَّ

رئ ُمـ أيـ ، وًمٞمس سم٤مُٕمر اعم٘مبقل أن ُيسٛمل اًمٙمت٤مب سم٤مؾمٍؿ ٓ يدري اًم٘م٤م(أصقل اًمٗم٘مف

 .ضم٤مء سمف، وٓ قمغم أي ىمريٜم٦ٍم أو دًمٞمٍؾ أورده

رومٞمؼ اًمٕمجؿ ٟمسخ٦م ُمّمقرة قمـ ـمبٕم٦م إومٖم٤مين، سمدًمٞمؾ أٟمف ٟمسخ / ـ ـمبٕم٦م اًمديمتقر1

٤م يمام وردت، وٟم٘مؾ ومٞمٝم٤م ُمراؾمالت إومٖم٤مين واًمٓمب٤مخ ذم طمٚم٥م،  ُم٘مدُم٦م إومٖم٤مين ٟمّمًّ

 .وشمسٛمٞم٦م اعمخٓمقـم٤مت وُمٜمٝم٩م إومٖم٤مين ذم اًمْمبط

                                                   

 . ُمـ ـمبٕم٦م إومٖم٤مين( 449، 448: )اًمّمٗمحت٤من(  2)
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ومل ( اهلٜمدي٦م، واًمٕمثامٟمٞم٦م وإمحدي٦م)ـ ذيمر إومٖم٤مين أٟمف اقمتٛمد قمغم صمالث ٟمسٍخ هل 4

ح قمٜمدي وقمٜمد ذيٙملَّ ذم اًمتح٘مٞمؼ أهن٤م إصحُّ  يٓمٚمع قمغم ٟمسخ٦م اًمٙمردري اًمتل شمرضمَّ

 .وإىمدم، ويمذًمؽ مل يٓمٚمع قمغم اًمٜمسخ٦م اًمؽميمٞم٦م إظمرى، وٟمسخ٦م دار اًمٙمت٥م اعمٍمي٦م

ذم دار اًمٙمت٥م اعمٍمي٦م  قمدةٌ  وًمٚمٙمت٤مب ٟمسٌخ : )وم٘م٤مل ،وىمد اقمتذر قمـ ذًمؽ ذم ُم٘مدُمتف

(ن ٟم٘م٤مسمؾ ٟمسختٜم٤م سمتٚمؽ اًمٜمسخأ - ؾمٍػ أسمٙمؾ  -ًمٙمـ مل يتٞمرس ًمٜم٤م إؾمت٤مٟم٦م، وظمزاٟم٤مت 
( )

. 

ـ صمبقت اًمتٍمف ذم اًمٜمص ُمـ أيب اًمقوم٤مء رمحف اهلل، وقمدم آًمتزام سمام ذم اعمخٓمقط، 3

وهذا اًمتٍمف يٙمقن صحٞمح٤ًم ذم دون اإلؿم٤مرة إمم ذًمؽ ذم اهل٤مُمش أو طمتك ذم اعم٘مدُم٦م، 

أيمثر اعمقاضع، ويٙمقن ظمٓم٠ًم ذم سمٕمض اعمقاضع، وهق ذم اجلٛمٚم٦م خم٤مًمٌِػ عمٜمٝم٩م اًمتح٘مٞمؼ 

 .اعمتٕم٤مرف قمٚمٞمف

وإدًم٦ُم قمغم هذا اًمتٍمف يمثػمٌة، ومٛمـ ظمالل قمٛمكم ذم اًمتح٘مٞمؼ شمبلم زم ُمـ وضمقه 

 :شمٍمومف ُم٤م يكم

شمقاومؼ إمَّ  -اعم٘م٤مسمٚم٦م وهل ُمـ اًمٜمسخ اًمتل اقمتٛمده٤م ذم–ـ  اًمٜمسخ٦م اًمٕمثامٟمٞم٦م 2

 .وأظمقاهَت٤م، ومل ينم ًمذًمؽ ذم اهل٤مُمش، وذًمؽ ُمـ واضمب٤مت اًمتقصمٞمؼ واًمتح٘مٞمؼ

ـ صمب٧م شمٍمومف ذم اًمٜمص، وإدًم٦م قمغم هذا يمثػمة، وىمد أذت ًمٜمامذج ُمٜمٝم٤م ذم 1

 :اًمتح٘مٞمؼ، وُأورد هٜم٤م سمٕمْم٤ًم ُمٜمٝم٤م

ٙمؿ ىمبؾ وُم٤م ؾمٞمحدث ُمـ قمٚم٦م أو ُم٤مٟمع ٓ جيقز أن يٙمقن ُم١مصمرا ذم احل: )أـ ىمقًمف

(صمب٤مت، إذ احلٙمؿ ٓ يسبؼ قمٚمتفطمدوصمف، وُمـ ضمقز طمدوصمف ذم اعمٜمع ٓ ذم اإل
( )

: وم٘مقًمف. 

                                                   

  .2/3 ،أصقل اًمرسظمز(  )

  .1/172 ،أصقل اًمرسظمز(  )
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ز طمدوصمف) ًمٞمس ذم اًمٜمسخ إظمرى وٓ ذم اًمٕمثامٟمٞم٦م اًمتل ىم٤مسمؾ قمٚمٞمٝم٤م، ومل ينم  (وُمـ ضمقَّ

ًمذًمؽ ذم اهل٤مُمش، واًمٕمب٤مرة طمِمٌق ٓ داقمل ًمف، سمؾ يم٤مٟم٧م ؾمبب٤ًم ذم همٛمقض اعمٕمٜمك وقمدم 

اًمٕمٚمٛمٞم٦م، . ط)، ويمِمػ إرسار (4/129)وُم٤م ضم٤مء ذم شم٘مقيؿ إدًم٦م ، ومٝمؿ اعمراد ُمٜمف

 .ي١ميد ُم٤م ذم اًمٜمسخ اخلٓمٞم٦م( 3/260

. . (وم٠مُم٤م اًمٜم٘مض ومٝمق ضمحد جمٚمس: )ب ـ ىمقًمف
( )

ومٝمق (: )أ/182)، ورد ذم اًمٕمثامٟمٞم٦م 

وم٤مًمذي ذم اًمٕمثامٟمٞم٦م يقاومؼ ُم٤م ذم إم واًمٜمسخ إظمرى، يمام سمٞمٜم٧م ذًمؽ ذم ( ظمجؾ جمٚمس

ُمقضٕمف
( )

 .مل ينم إًمٞمف، و

ـ اًمٓمبٕم٤مت اًمثالث اعمِم٤مر إًمٞمٝم٤م مل ُُتَدم سمدراؾم٦ٍم قمٚمٛمٞم٦ٍم قمـ اًمٙمت٤مب ُمـ ضمٝم٦م أمهٞمتف 2

وىمٞمٛمتف اًمٕمٚمٛمٞم٦م وُمقىمٕمف ذم أصقل اًمٗم٘مف، ورشمبتف وُمدى اًمتٕمقيؾ قمٚمٞمف ذم اًمٜم٘مؾ واًمتحرير، 

ف سم٤مإلُم٤مم اًمرسظمز، وشمٚم٘مل فمالًٓ قمغم قمٍمه  يمام ضم٤مءت ظمٚمقًا ُمـ شمرمج٦م ض٤مومٞم٦م شمٕمرِّ

ومجٚم٦م اًمٔمروف اًمزُم٤مٟمٞم٦م واعمٙم٤مٟمٞم٦م اًمتل أؾمٝمٛم٧م ذم شمٙمقيـ ؿمخّمٞم٦م اًمرسظمز،  وسمٞمئتف

 .وَأصّمرْت ذم إٟمت٤مضمف اًمٕمٚمٛمل

ـُ أن شمقصمَّؼ 6 ـ ُمـ ُمٞمزات يمت٤مب اًمرسظمز يمثرُة اًمٜم٘مقل ومٞمف، وأضمؾُّ ُم٤م ُُيدم سمف اعمت

٧م ظمدُم٦ًم  ٟم٘مقٓشمف، وًمٞمس ذم اًمٓمبٕم٤مت اًمثالث رٌء ُمـ ذًمؽ يستحؼُّ ُمٕمف اًم٘مقل سم٠منَّ صمٛمَّ

 .ُم٧م ًمٚمٙمت٤مبىمد

ـ اًمٓمبٕم٤مت اًمثالث مل ُتدم اًمٙمت٤مَب سم٤مًمتٕمٚمٞمؼ قمغم اعمس٤مئؾ، وٓ سمؽممج٦م إقمالم، وٓ 7

 .سمنمح اًمٖمري٥م واعمّمٓمٚمح٤مت، وٓ سمتخري٩م إطم٤مدي٨م وأصم٤مر

                                                   

  .1/176  ،أصقل اًمرسظمز(  )

  .261: ص(  )
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ـ ًمٕمؾ ُمـ أهؿ ُم٤م ي١مظمذ قمغم شمٚمؽ اًمٓمبٕم٤مت أهن٤م أمهٚم٧م دراؾم٦م اًمٜمص وضبٓمف، 8

شمّمحٞمحف، وىمد ذم ذم اًمٙم٤م حيظ سم٤مجلٝمدواًمٜم٘مص، ومل ومج٤مء ُمِمحقٟم٤ًم سم٤مًمتّمحٞمػ واًمزي٤مدة 

مجع ومريُؼ اًمتح٘مٞمؼ ٟمامذَج ُمـ ذًمؽ، قُمرض٧م قمغم جمٚمس اًم٘مسؿ يمجزء ُمـ ُمتٓمٚمب٤مت 

اعمقاوم٘م٦م قمغم اعمقضقع، وي٘متيض اإلٟمّم٤مُف أْن أٟمبف إمم أن ـمبٕم٦م إومٖم٤مين ٓ ُتٚمق ُمـ ٟمٗمٍع 

ح٧م سم٤مقمتب٤مره ُمـ قمٚمامء اعمذه٥م احلٜمٗمل، وأنَّ ًمف إؿم٤مراٍت ُمٝمٛم٦ًم ذم طمقار اًمٙمت ٤مب، رضمَّ

 .ضَمْٕمٚمٝم٤م واطمدًة ُمـ اًمٜمسخ اعمٕمتٛمدة اعم٘م٤مسَمؾ قمٚمٞمٝم٤م

 

 :ُمٜمٝم٩م اًمتح٘مٞمؼ

ؾمٞمٙمقن اًمٕمٛمؾ ذم اًمتح٘مٞمؼ ووم٘م٤ًم عم٘مررات ظمٓم٦م حت٘مٞمؼ اًمؽماث اعمٕمتٛمدة سم٤مإلًمزام ُمـ 

هـ، وأهؿ 2316/ 9/ 9سمت٤مرُيف ( 4)جمٚمس يمٚمٞم٦م اًمنميٕم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م رىمؿ 

 :ُمقاده٤م ُم٤م يكم

  َر ُمـ اعمخٓمقط طمس٥م اًم٘مقاقمد اإلُمالئٞم٦ماًم٘مدر اعم٘مر ُخ ْس ٟم. 

 ذم إطمدى اًمٜمسخ  اتطمس٥م ُم٤م ئمٝمر ُمـ ُمٞمز، شمب٤مع ـمري٘م٦م اًمٜمسخ٦م إما

ص تبع ـمري٘م٦م اًمٜمَّ توم، قمغم أظمرى ًمٜمسخ٦مٍ  زٌ وم٢من مل ئمٝمر متٞمّ ، إم جيٕمٚمٝم٤م اًمٜمسخ٦مَ 

 .، وىمد اشمبٕم٧ُم ذم قمٛمكم هذا ُمٜمٝم٩م اًمتح٘مٞمؼ قمغم اًمٜمسخ٦م إماعمخت٤مر

 ٓ اعم١مصمرة سمٞمٜمٝم٤م اًمٗمقارق  ٘مٞمٞمد٠مىمقم سمتؾم ًمٜمسخ٦م إم، وم٢مينِّ ـمري٘م٦م ا لشمب٤مقموٟمٔمرًا

 .ذم اهل٤مُمش ذم أؾمٗمؾ اًمّمٗمح٦موسملم اًمٜمسخ إظمرى 

 قمزو أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م إمم ؾمقره٤م، ُمع سمٞم٤من أرىم٤مُمٝم٤م، ويمت٤مسمتٝم٤م سم٤مًمرؾمؿ اًمٕمثامين. 

  ُتري٩م إطم٤مدي٨م اًمٜمبقي٦م ُمـ ُمّم٤مدره٤م، وم٢من يم٤مٟم٧م ذم اًمّمحٞمحلم، أو ذم

سمتخرجيٝم٤م ُمٜمٝمام، وإن مل شمٙمـ ومٞمٝمام، أو ذم أطمدمه٤م، وم٢مين أىمقم  أطمدمه٤م ايمتٗمٞم٧ُم 

ذيمر وأ، همػم ُمٚمتزٍم سم٤مٓؾمت٘مّم٤مءأذيمر همػمه٤م ىمد و، اًمست٦مٙمت٥م اًمسمتخرجيٝم٤م ُمـ 
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، ُمٙمتٗمٞم٤ًم ذم اًمٖم٤مًم٥م سمذيمر يمالم أئٛم٦م اًمِم٠من طمس٥م اإلُمٙم٤مناحلٙمؿ قمٚمٞمٝم٤م، 

ُتري٩م أطم٤مدي٨م وآصم٤مر ": ُمستٗمٞمدًا ُمـ رؾم٤مًم٦م قمٚمٛمٞم٦م ذم هذا اًمب٤مب، وهل

( )ًمنميػ قمثامن أمحد ؾم٘م٤مف  "اًم٘مسؿ اًمث٤مين ُمـ يمت٤مب أصقل اًمرسظمسـل
. 

 ُمّم٤مدره٤م إممأصم٤مر اًمقاردة  قمزو. 

  اًمٜمَّص اعمح٘مؼ، وذم اًم٘مسؿ اًمدراد إْن دقم٧م شمرمج٦م إقمالم اعمذيمقريـ ذم

 .احل٤مضم٦م ًمذًمؽ

 اًمتٕمريػ سم٤مًمٗمرق وإُم٤ميمـ واًمبٚمدان. 

  ومٛمـ اعمراضمع اًمتل ٟم٘مٚمتٝم٤مشمقصمٞمؼ اًمٜم٘مقل ُمـ ُمّم٤مدره٤م إصٚمٞم٦م، وم٢من مل يتٞمرس. 

  ذح اًمٙمٚمامت اًمٖمريب٦م واعمّمٓمٚمح٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م ذطم٤ًم ُمقضمزًا، واًمتٕمٚمٞمؼ

 .اًمٕمٚمٛمل قمغم اعمس٤مئؾ طمس٥م ُم٤م ي٘متْمٞمف اًمٙمالم

  ُص اعمح٘مؼف ُمـ اًمٜمَّؾ ومٝمٛمُ ِمٙمِ ضبط ُم٤م حيت٤مج إمم ضبٍط مم٤م ي. 

 :وُأضٞمػ ًمذًمؽ اعمٚمحقفم٤مت اًمت٤مًمٞم٦م

 إذا ُأـمٚمؼ اعمبسقط، ومٝمق ًمٚمٛمّمٜمػ. 

 سمٕمض اعمّم٤مدر قمغم أيمثر ُمـ ـمبٕم٦م: ًمٕمدم متٙمٜمل ُمـ ُمراضمٕم٦م  اقمتٛمدت ذم

 .اعمٙمتب٦م ذم سمٕمض إطمٞم٤من، وم٠مرضمع إمم سمٕمض اعمٙمتب٤مت اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م

  أصمب٧م اًمثٜم٤مء قمغم اهلل أطمٞم٤مٟم٤ًموإن مل يٙمـ ُمقضمقدًا ذم إم ،. 

                                                   

 ، ويم٤مٟم٧م سم٢مذاف اًمديمتقرـه2321وهل رؾم٤مًم٦م ىُمدُم٧م ًمٜمٞمؾ درضم٦م اعم٤مضمستػم ذم ضم٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى، قم٤مم ( 2)

ومل  ،واًمديمتقر قمبد احلٛمٞمد قمٛمر إُملم ،وٟم٤مىمِمٝم٤م اًمديمتقر حمٛمقد قمبٞمدات ،حمٛمد ؾمٞمدي وًمد احلبٞم٥م

  .شمٓمبع ذم يمت٤مب إمم أن طمس٥م قمٚمٛمل
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  أصمب٧م اًمّمالة قمغم اًمٜمبل أطمٞم٤مٟم٤ًموإن مل شمٙمـ ُمقضمقدة ذم إم ،. 

  مل ُأصمب٧م اخلالف سملم اًمٜمسخ ذم اًمؽميض قمغم اًمّمح٤مسم٦م  واًمؽمطمؿ قمغم

 .اهلل شمٕم٤ممم اًمٕمٚمامء رمحٝمؿ

 :( )ظمٓم٦م اًمبح٨م: ٤مً ظم٤مُمس

 :وىمد ضمٕمٚمتٝم٤م ذم ُم٘مدُم٦م وىمسٛملم رئٞمسلم

 :وىمد اؿمتٛمٚم٧م قمغم :اعم٘مدُم٦م

 .، وـمبٕم٤مت اًمٙمت٤مب وشم٘مقيٛمٝم٤م، وهٞمٙمؾ اًمبح٨مأؾمب٤مب اظمتٞم٤مر اعمقضقع

 :اًم٘مسؿ اًمدراد، ويِمتٛمؾ قمغم ومّمٚملم :اًم٘مسؿ إول

 :وومٞمف ُمبحث٤من، اًمتٕمريػ سم٤مإلُم٤مم اًمرسظمز :ّمؾ إولٗماًم

 :وومٞمف ُمٓمٚمب٤من، قمٍم اإلُم٤مم اًمرسظمز: إول بح٨ماعم

 .احل٤مًم٦م اًمسٞم٤مؾمٞم٦م :إول ٓمٚم٥ماعم

 .احل٤مًم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م :اًمث٤مين ٓمٚم٥ماعم

 :وومٞمف صمامٟمٞم٦م ُمٓم٤مًم٥م، اًمرسظمزاإلُم٤مم شمرمج٦م : اعمبح٨م اًمث٤مين

 .اؾمٛمف، وٟمسبف، وُمقًمده :إول اعمٓمٚم٥م

 .ٟمِم٠مشمف :اًمث٤مين ٓمٚم٥ماعم

 .ُمذهبف اًمٗم٘مٝمل :اًمث٤مًم٨م ٓمٚم٥ماعم

                                                   

ُمع اًمِمٙمر وآقمؽماف -وأٟمبف هٜم٤م ، ُرؾمٛم٧م هذه اخلٓم٦م وومؼ اعمٜمٝم٩م اعم٘مر ذم ظمٓم٦م حت٘مٞمؼ اًمؽماث ذم اجل٤مُمٕم٦م( 2)

إمم اؾمتٗم٤مديت ذم اًم٘مسؿ اًمدراد ُمـ دراؾم٦م زُمٞمكم اًمٙمريٛملم اًمديمتقر قمبداهلل اًمسٞمد واًمديمتقر رائد  -سم٤مًمٗمْمؾ

  .ُمع احلرص قمغم اإلض٤موم٦م ىمدر اإلُمٙم٤من اًمٕمّمٞمٛمل
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 ُم٘مـدُمـــ٦م

 .ؿمٞمقظمف، وشمالُمٞمذه :اًمراسمع ٓمٚم٥ماعم

 .ُمّمٜمٗم٤مشمف وآصم٤مره اًمٕمٚمٛمٞم٦م :اخل٤مُمس ٓمٚم٥ماعم

 .ٞم٦مٛمٚمطمٞم٤مشمف اًمٕم :اًمس٤مدس ٓمٚم٥ماعم

 .ُمٙم٤مٟمتف اًمٕمٚمٛمٞم٦م، وصمٜم٤مء اًمٕمٚمامء قمٚمٞمف :اًمس٤مسمع ٓمٚم٥ماعم

 .ووم٤مشمف :اًمث٤مُمـ ٓمٚم٥ماعم

 :وومٞمف ؾمبٕم٦م ُمب٤مطم٨مسم٤مًمٙمت٤مب، اًمتٕمريػ  :اًمٗمّمؾ اًمث٤مين

 .قمٜمقان اًمٙمت٤مب :إول بح٨ماعم

 .صح٦م ٟمسب٦م اًمٙمت٤مب ًمٚمٛم١مًمػ :اًمث٤مين بح٨ماعم

 .ُمّم٤مدر اًمٙمت٤مب :اًمث٤مًم٨م بح٨ماعم

 .ُمٜمٝم٩م اعم١مًمػ :اًمراسمع بح٨ماعم

 .أمهٞم٦م اًمٙمت٤مب :اخل٤مُمس بح٨ماعم

 .شم٘مقيؿ اًمٙمت٤مب :اًمس٤مدس بح٨ماعم

 .خٓمقطوصػ ٟمسخ اعم :اًمس٤مسمع بح٨ماعم

 :ٟمص اًمتح٘مٞمؼ :اًم٘مسؿ اًمث٤مين

 (.سمداي٦م سم٤مب اًم٘مٞم٤مس إمم هن٤مي٦م اًمٙمت٤مبُمـ )
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 اًم٘مٞم٤مس سم٤مب

 ( )اًم٘مٞم٤مس ( )سم٤مب 

 تاب انقُاس 

ـْ سمٕمدهؿ ُمـ اًمت٤مسمٕملم ( )ُمذه٥ُم اًمّمح٤مسم٦م: ( )ىم٤مل ريض اهلل قمٜمف وَُم
( )

واًمّم٤محللم  

ضمقاُز اًم٘مٞم٤مس سم٤مًمرأي قمغم = ( )ُمـ أئٛم٦م اًمديـ روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ أمجٕملم واعم٤مولم

                                                   

وذم , (أ/11 : )ُمـ أؾمٗمؾ اًمٚمقح (:ف)وذم , (ب/642) :ُمـ اًمًٓمر اًمث٤مين ذم اًمٚمقح :ذم إم اًمٌداي٦م ( )

 (. ب/41 : )ُمٜمتّمػ اًمٚمقح(: د)وذم , (1  /6: )ُمـ أؾمٗمؾ اًمّمٗمح٦م(: ط)

وهق إومم؛ ومٛمرشم٦ٌم اًمتٕمريػ , ضمرت قم٤مدة يمثػٍم ُمـ إصقًمٞملم أن يٌدؤوا سمتٕمريػ اًم٘مٞم٤مس ذم أول اًم٤ٌمب (6)

ف واحلٙمؿ قمغم اًمٌمء ومرٌع قمـ , ُمت٘مدُم٦ٌم قمغم ُمرشم٦ٌم احلٙمؿ؛ ٕن اًمتٕمريػ ُي٘مّمد سمف سمٞم٤من طم٘مٞم٘م٦م اعُمٕمرَّ

 .واعمّمٜمػ رمحف اهلل ذيمره ذم اًمٗمّمؾ اًمث٤مين؛ وؾمٞم٠ميت اًمٙمالم قمٜمف ذم ُمقوٕمف إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم, شمّمقره

وهل ُمـ ىمقل اعْمًُتٛمكم وي٘مّمد هب٤م اعمّمٜمػ , وؾمتتٙمرر هذه اًمٕم٤ٌمرة وأُمث٤مهل٤م يمثػمًا ذم اًمٜمص, اعمّمٜمػ: أي ( )

 .يمتٗمل سم٤مإلؿم٤مرة قمٚمٞمٝم٤م هٜم٤مأو, رمحف اهلل

ـْ : وهق ًمٖم٦م, اًمّمح٤مسم٦م مجع صح٤ميب( 4)  : اًمّم٤مد واحل٤مء واًم٤ٌمء, (َصِح٥َم )ُِم
ٍ
أصٌؾ واطمٌد يدل قمغم ُم٘م٤مرٟم٦م رء

 .وُم٘م٤مرسمتف

 .12 / , ؛ شم٤مج اًمٕمروس 3  / , ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م ٓسمـ وم٤مرس: ذم "صح٥م"يٜمٔمر ُم٤مدة 

اعمٙم٨م ُمٕمف وأـم٤مل , ويمثرة جم٤مًمًتف ُمـ ـم٤مًم٧م صحٌتف ُمع اًمٜمٌل :وذم اصٓمالح مجٝمقر إصقًمٞملم هق

؛ اًمٌحر 6/16, اإلطمٙم٤مم ًممُمدي: ويٜمٔمر .16 / , ىمقاـمع إدًم٦م .قمغم ـمري٘م٦م اًمًٛمع ًمف  وإظمذ قمٜمف

اًمّمح٤ميب : وىم٤مل قم٤مُم٦م أهؾ احلدي٨م وسمٕمض إصقًمٞملم .  / , ؛ اًمت٘مرير واًمتحٌػم11 /2, اعمحٞمط 

ٟمزه٦م اًمٜمٔمر ؛  61 :ص, ُم٘مدُم٦م اسمـ اًمّمالح: يٜمٔمر. ُم١مُمٜم٤ًم سمف وُم٤مت قمغم اإلؾمالم ُمـ ًم٘مل اًمٜمٌل : هق

 .6/611, ؛ شمدري٥م اًمراوي   : ص, ٓسمـ طمجر

ـْ ًم٘مَل اًمّمح٤ميبَّ : اًمت٤مسمٕمل (3)   .وُم٤مت قمغم اإلؾمالم, هق َُم

 .36 /  , ؛ ومتح اعمٖمٞم٨م4 6/ 6, ؛ شمدري٥م اًمراوي   : ص, ٓسمـ طمجر اًمٜمٔمرٟمزه٦م : يٜمٔمر  

 (.ط)و( ف)همػم ُمث٧ٌٍم ذم , أمجٕملم: ىمقًمف(2) 
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ٞمٌؿ ضم٤مئٌز ُمًت٘م, أطمٙم٤مُمٝم٤م سم٤مًمٜمص؛ ًمتٕمدي٦م طمٙمؿ اًمٜمص إمم اًمٗمروع ( )٧متصمٌ إصقل اًمتل

وًمٙمٜمف همػُم ص٤مًمٍح إلصم٤ٌمت احلٙمؿ , ( )اهلل سمف, وهق َُمْدرٌك ُمـ ُمدارك أطمٙم٤مم اًمنمع ( )ُيدانُ 

 .( )سمف اسمتداءً 

دي٦م طمٙمؿ اًمٜمص سمف إمم ُم٤م ٓ ٟمص ـهق همػم ص٤مًمٍح ًمتٕم ( )وقمغم ىمقل أصح٤مب اًمٔمقاهر

 .رعـ٤مم اًمِمـاًل ذم أطمٙمـسم٤مـمٌؾ أص ( )واًمٕمٛمُؾ سمف, ومٞمف

 

                                                   

 .شمث٧ٌم(: ط)ذم  ( )

 .اعمحٞمط ذم اًمٚمٖم٦م؛ اًمّمح٤مح: ذم "ديـ"يٜمٔمر ُم٤مدة  .ظمْمع ًمف: أي, دان ًمف: ُمـ ىمقًمف: ه٤مُمش إم ذم (6)

  .َٟمَ٘مَؾ إمج٤مَع اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم قمغم ُمنموقمٞم٦م اًم٘مٞم٤مس أيمثُر إصقًمٞملم ( )

, ؛ إطمٙم٤مم اًمٗمّمقل4  /2 , ؛ احل٤موي اًمٙمٌػم6/414, ؛ شم٘مقيؿ إدًم٦م 4/6, اًمٗمّمقل: يٜمٔمر

؛ 6/646, ؛ اعمًتّمٗمك6/316, ؛ اًمؼمه٤من624 /4, ؛ اًمٕمدة6/46, ؛ ىمقاـمع إدًم٦م 31:ص

 .4/61, ؛ اًمٌحر اعمحٞمط4/3, ؛ اإلطمٙم٤مم ًممُمدي   /3, اعمحّمقل ًمٚمرازي

هذا ي١ميمد ُم٤م ىمرره قم٤مُم٦م إصقًمٞملم ُمـ أنَّ اًم٘مٞم٤مس ُمٔمٝمٌر ًمٚمحٙمؿ ٓ ُمث٧ٌٌم ًمف اسمتداًء؛ ٕن ُمث٧ٌم احلٙمؿ هق  (4)

 .ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم اهلل

 .4 /4, ؛ اًمٌحر اعمحٞمط14 /6, ؛ اًمتقوٞمح ُمع اًمتٚمقيح 6/264, اًمٗمّمقل: يٜمٔمر

هؿ ـم٤مئٗم٦ٌم ُمـ اًمٕمٚمامء ي٠مظمذون سمٔمقاهر ٟمّمقص اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م , وُيْٕمِروقن قمـ :أصح٤مب اًمٔمقاهر ( )

, ( هـ  641ت ) أسمق ؾمٚمٞمامن داود سمـ قمكم إصٌٝم٤مين : واًم٘مٞم٤مس واًمرأي, وإُم٤مُمٝمؿ ذم ذًمؽ اًمت٠مويؾ

 "اعمحغم  ", وًمف يمت٤مب (هـ 432ت )كم سمـ أمحد سمـ ؾمٕمٞمد سمـ طمزم إٟمدًمز وأسمرُز قمٚمامئٝمؿ أسمق حمٛمد قم

 .رييتجغّم ومٞمف اًمٗم٘مف اًمٔم٤مه

 .   : ص, ؛ اًمٗمرق سملم اًمٗمرق614/ , اعمٚمؾ واًمٜمحؾ ًمٚمِمٝمرؾمت٤مين: يٜمٔمر

 (.ط)ؾم٤مىمٌط ُمـ , سمف: ىمقًمف( ) 

ُاس انق

يذرك يٍ 

يذارك 

أحكاو 

 انشرع
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ـْ أطمدث هذا اًم٘مقَل  وأول َُم
؛ ٓطمتج٤مضمٝمؿ ( ), وـمٕمـ ذم اًمًٚمػ( )إسمراهٞمُؿ اًمٜمَّٔم٤َّمم ( )

الم ـاإلؾم ( ), ومخٚمع سمف ِرسْمَ٘م٦مَ ( )إمم ظمالف ُم٤م وصَٗمٝمؿ اهلل سمف -( )سمتٝمقره -وٟمًٌٝمؿ , سم٤مًم٘مٞم٤مس

                                                   

 (.أ/11 )ف : هن٤مي٦م( ) 

, سمـ قم٤ٌمد اًمْمٌٕمل اًمٌٍمي اعمتٙمٚمؿ, ُمـ رؤوس اعمٕمتزًم٦م ُمقمم آل احل٤مرث, إسمراهٞمؿ سمـ ؾمٞم٤مر, أسمق إؾمح٤مق: هق ( )

, ُم٤مت ذم ظمالوم٦م ٟم٦ًًٌم إًمٞمف( اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م: )واٟمٗمرد سمآراء ظم٤مص٦ٍم شم٤مسمٕمتف ومٞمٝم٤م ومرىم٦ٌم ُمـ اعمٕمتزًم٦م ؾمٛمٞم٧مشمٙمٚمؿ ذم اًم٘مدر, 

 .هـ    6 وىمٞمؾ قم٤مم, اعمٕمتّمؿ أو اًمقاصمؼ, ؾمٜم٦م سمْمع وقمنميـ وُم٤مئتلم

 . 1/34 , ٌالء؛ ؾمػم أقمالم اًمٜم 2/14, شم٤مريخ سمٖمداد: يٜمٔمر

َٚمػ ذم اًمٚمٖم٦م  ( ) ًَّ  .اعمت٘مدُمقن: اًمًٚمػ اًمذيـ ُمَْمقا, واًم٘مقُم اًمًالف: اًمت٘مدم واًمًٌؼ, وُمـ ذًمؽ ىمقهُلؿ: اًم

 .اعمحٙمؿ واعمحٞمط إقمٔمؿ؛ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م؛ ًم٤ًمن اًمٕمرب: ذم "ؾمٚمػ"يٜمٔمر ُم٤مدة   

دت أىمقال اًمٕمٚمامء ذم حتديد ذًمؽ ُمـ طمٞم٨م اعمدى اًمزُمٜمل: واصٓمالطم٤مً    : وىمٞمؾ, هؿ اًمّمح٤مسم٦م وم٘مط: ٘مٞمؾوم, شمٕمدَّ

 .اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕمقن وشم٤مسمٕمق اًمت٤مسمٕملم: وىمٞمؾ, اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕمقن

ٚم٦م : واًم٘مقُل اًمّمحٞمح اعمِمٝمقر اًمذي قمٚمٞمف مجٝمقر أهؾ اًمًٜم٦م أنَّ اعم٘مّمقد سم٤مًمًٚمػ اًمّم٤مًمح اًم٘مرون اًمثالصم٦م اعمٗمْمَّ

رواه ش ٚمقهنؿ يـ يٚمقهنؿ, صمؿ اًمذيـ يظمػم اًمٜم٤مس ىمرين, صمؿ اًمذ» : سم٤مخلػمي٦م, طمٞم٨م ىم٤مل اًمذيـ ؿمٝمد هلؿ اًمٜمٌلُّ 

سم٤مب ومْمؾ اًمّمح٤مسم٦م صمؿ اًمذيـ , يمت٤مب اًمٗمْم٤مئؾ)وُمًٚمؿ , (6236سمرىمؿ , يمت٤مب اًمِمٝم٤مدات), اًمٌخ٤مري

ـْ : أُم٤م ُمـ طمٞم٨م اعمدًمقل ., وم٤مًمًٚمػ اًمّم٤مًمح هؿ اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕمقن وشم٤مسمٕمقهؿ(3 22سمرىمؿ, ..يٚمقهنؿ ومٙمؾُّ َُم

؛ ٟم, ؾمٚمَؽ ؾمٌٞمَٚمٝمؿ ؛ جمٛمقع 46 /2, اإلطمٙم٤مم ٓسمـ طمزم: يٜمٔمر .٦ًًٌم إًمٞمٝمؿوؾم٤مر قمغم هنجٝمؿ ومٝمق ؾمٚمٗملٌّ

؛ وؾمٓمٞم٦م أهؾ اًمًٜم٦م  44:  ص, ؛ ُمٕمت٘مد أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ذم شمقطمٞمد إؾمامء واًمّمٗم٤مت21 / , اًمٗمت٤موى

 .16: ص, سملم اًمٗمرق

ُر ًمٖم٦مً  (4) ٘مُ : َه٤مَر اجْلُْرُف َهْقًرا: ُي٘م٤مل, ي٠ميت سمٛمٕمٜمك اًمً٘مقط: اًمتََّٝمقُّ ًْ ـْ َه٤مئِرٍ , وَمُٝمَق َه٤مرٍ , طْ اْٟمَّمَدَع َوََلْ َي , َوُهَق َُمْ٘مُٚمقٌب ُِم

رَ   .َتذي٥م اًمٚمٖم٦م؛ أؾم٤مس اًمٌالهم٦م؛ اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم: ذم  "هقر"يٜمٔمر ُم٤مدة .    وَم٢مَِذا ؾَمَ٘مَط وَمَ٘مْد اهْن٤َمَر َوََتَقَّ

 .هٞمئ٦ٌم طم٤مصٚم٦ٌم ًمٚم٘مقة اًمٖمْمٌٞم٦م هب٤م يٙمقن اإلىمدام قمغم أُمقٍر ٓ يٜمٌٖمل اإلىمدام قمٚمٞمٝم٤م: وذم آصٓمالح

 .   : ص, ؛  اًمتقىمٞمػ قمغم ُمٝمامت اًمتٕم٤مريػ ًمٚمٛمٜم٤موي  4:ص, اًمتٕمريٗم٤مت ًمٚمجرضم٤مين      

 .11 /4, ذم اعمحّمقل َٟمَ٘مَؾ اًمٗمخُر اًمرازي يمالم اًمٜمٔم٤مم وـمٕمٜمف ذم اًمّمح٤مسم٦م  (3)

ٌُُٝمُؿ, اًمقاطمدة ُمـ اًمُٕمَرى: سم٤مًمٙمن: اًمِرسْمُؼ  (2)  .رسْمَ٘م٦ٌم : طمٌؾ ومٞمف قمّدة قُمرًى, شُمَِمدُّ سمف اًم

= 

أول يٍ 

قال 

تثطالٌ 

 انقُاس
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ًمٚمجٝمؾ ُمٜمف  ( )ٚمٛملم قمٚمٞمٝمؿ, أوـويم٤من ذًمؽ ُمٜمف إُّم٤م ًمٚم٘مّمد إمم إوم٤ًمد ـمريؼ اعمً, ( )قمٜم٘مف ُمـ

 .ريٕم٦مـسمٗم٘مف اًمِم

ّرز قمـ ـف حتـوًمٙمٜم ,( )دادـسمٌٖم ( )لمـض اعمتٙمٚمٛمـسمٕم ( )قلـهذا اًم٘م ف قمغمـصمؿ شمٌٕمَ 

ٓطمتج٤مج اًمتل حل٘م٧م اًمٜمَّٔم٤َّمم, ومذيمر ـمري٘م٤ًم آظمر  ( )ٕمـ ذم اًمًٚمػ؛ ومرارًا ُمـ اًمُِمٜمَْٕم٦مـاًمٓم

ُم٤م ضمرى سملم اًمّمح٤مسم٦م َل يٙمـ قمغم : هق دًمٞمٌؾ قمغم ضمٝمٚمف, وهق أٟمف ىم٤مل اًمّمح٤مسم٦م سم٤مًم٘مٞم٤مس

                                                   

 .َتذي٥م اًمٚمٖم٦م؛ اًمّمح٤مح ًمٚمجقهري؛ اعمحٙمؿ واعمحٞمط إقمٔمؿ؛ اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط: ذم "رسمؼ"يٜمٔمر ُم٤مدة 

ٌَّٝمؿ: إول: ؾم٥مَّ اًمّمح٤مسم٦م قمغم صمالصم٦م أىم٤ًممذًمؽ أنَّ  ( ) ٌَّٝمؿ سمام ي٘متيض يمٗمَر أيمثرهؿ, ومٝمذا يمٗمٌر؛ , أن يًتحؾَّ ؾم أو يً

ـْ ؿمؽَّ ذم  .يُمْٗمِر ُمثؾ هذا وم٢منَّ يمٗمره ُمتٕملمٌ  ٕٟمف شمٙمذي٥ٌم هلل ورؾمقًمف سم٤مًمثٜم٤مء قمٚمٞمٝمؿ واًمؽميضي قمٜمٝمؿ, سمؾ َُم

ٌَّٝمؿ سم٤مًمٚمَّٕمـ واًمت٘مٌٞمح, ومٗمل يمٗمره ىمقٓن ٕهؾ اًمٕمٚمؿ: اًمث٤مين وقمغم اًم٘مقل سم٠مٟمف ٓ يٙمٗمر جي٥م أن جيٚمد , أن يً

 .وحيٌس طمتك يٛمقت أو يرضمع قمام ىم٤مل

ٌَّٝمؿ سمام ٓ ي٘مدح ذم ديٜمٝمؿ: اًمث٤مًم٨م وًمٙمـ ُيٕمّزر سمام ومال يٙمٗمر , يمقصٗمٝمؿ سم٤مجلٌـ واًمٌخؾ, وٓ ذم قمداًمتٝمؿ, أن يً

 .312: ص, اًمّم٤مرم اعمًٚمقل: يٜمٔمر .يردقمف قمـ ذًمؽ

 (.1  /6)ط : سمداي٦م (6) 

أم قم٘ماًل وم٘مط؟ ومٔم٤مهر يمالم اعمّمٜمػ , أم ذقم٤ًم وم٘مط, هؾ يٛمٜمع اًم٘مٞم٤مس ذقم٤ًم وقم٘مالً : اظمتٚمٗم٧م اًمٜم٘مقل قمـ اًمٜمٔم٤مم ( )

أٟمف (: 6/411)احلرُملم ذم اًمؼمه٤من  وذيمر إُم٤مم, وَل يتٕمرض عم٠ًمًم٦م اًمٕم٘مؾ, رمحف اهلل أٟمف ٓ جيٞمز اًم٘مٞم٤مس ذقم٤مً 

وٟم٘مؾ أسمق , أٟمف يٛمٜمٕمف قم٘ماًل وجيٞمزه ذقم٤مً (:  61 /4)وٟم٘مؾ أسمق يٕمغم ذم اًمٕمدة , ممـ جيٞمزه قم٘ماًل ويٛمٜمٕمف ذقم٤مً 

سمٕمدم اجلقاز ٓ قم٘ماًل وٓ : أٟمف ي٘مقل(:  3 /6), واسمـ ىمداُم٦م ذم اًمروو٦م, (23 / )اخلٓم٤مب ذم اًمتٛمٝمٞمد 

 .إمم اظمتالف اًمٜم٘مؾ قمٜمف(: 21:ص)وٟمؼماس اًمٕم٘مقل , (21  :ص) ذم اعمًّقدة ػمؿموأُ , ذقم٤مً 

وذيمر اًمزريمٌم رمحف اهلل , وضمٕمٗمر سمـ ُمٌنم, وضمٕمٗمر سمـ طمرب, أن ُمٜمٝمؿ حيٞمك اإلؾمٙم٤مذم: ذيمر أُمدي ذم إطمٙم٤مُمف(4) 

 . 4/6, ؛ اًمٌحر اعمحٞمط4/3, اإلطمٙم٤مم: يٜمٔمر. حمٛمد سمـ قمٌداهلل اإلؾمٙم٤مذم: سمدل حيٞمك اإلؾمٙم٤مذم

 .6 : ص, ٤م ذم اًم٘مًؿ اًمدرادشم٘مدم اًمتٕمريػ هب (3)

ٌَّف ووَمَْمَحف: ي٘م٤مل, اًم٘مٌح واًمٗمٔم٤مقم٦ُم واًم٥ًم اًمٗم٤موح: اًمَِمٜم٤مقَم٦مُ (2)  ؿّ , ؿَمٜمََٕمف ؿَمٜمَْٕم٤ًم إذا ؾَم ٜمَْٕم٦م, سم٤مًمْمَّ  .وآؾمُؿ اًمِمُّ

 .اعمٖمرب؛ اًمّمح٤مح؛ خمت٤مر اًمّمح٤مح؛ ًم٤ًمن اًمٕمرب؛ شم٤مج اًمٕمروس: ذم "ؿمٜمع"يٜمٔمر ُم٤مدة 
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وِذيْمِر , قمغم وضمف اًمّمٚمح واًمتقؾمط سملم اخلّمقم ٤منوإٟمام يم, وضمف آطمتج٤مج سم٤مًم٘مٞم٤مس

 .اعم٤ًمئِؾ؛ ًمت٘مري٥م ُم٤م ىمّمدوه ُمـ اًمّمٚمح إمم إومٝم٤مم

ٍؾ ومٞمام ُٟمِ٘مؾ قمـ اًمّمح٤مسم٦م ذم هذا  َؾ أدٟمك شم٠مُمُّ ـْ شم٠مُمَّ وهذا مم٤م ٓ خيٗمك وم٤ًمده قمغم َُم

 .( )اًم٤ٌمب

 ( )٤مًم٘مٞم٤مسوم٠مسمٓمؾ اًمٕمٛمؾ سم, ( )إصٗمٝم٤مين ( )داود: صمؿ ٟمِم٠م سمٕمَده رضمٌؾ ُمتج٤مهٌؾ ُي٘م٤مل ًمف

 ,ُمـ همػم َأْن وىَمَػ قمغم ُم٤م هق ُمراد يمؾي ومريٍؼ ممـ يم٤من ىمٌٚمف, وًمٙمٜمف أظمذ ـمروم٤ًم ُمـ يمؾ يمالمٍ 

اًم٘مٞم٤مس ٓ يٙمقن طمج٦ًم, وٓ جيقز : وَل يِمتٖمؾ سم٤مًمت٠مُمؾ ومٞمف؛ ًمٞمتٌلم ًمف وضمف وم٤ًمده, ىم٤مل

                                                   

اًمٗمّمقل : ويٜمٔمر يمذًمؽ, ...وؾمٞم٠ميت رده ُمٗمّماًل أيمثر ص, اهلل قمغم هذا اًم٘مقلهذا ردٌّ جمٛمٌؾ ُمـ اعم١مًمػ رمحف  ( )

 .24/ 4, ًمٚمجّم٤مص

يم٤من , وم٘مٞمٌف جمتٝمٌد حمدٌث طم٤مومظٌ , (أسمق ؾمٚمٞمامن)اعمٕمروف سم٤مًمٔم٤مهري , داود سمـ قمكم سمـ ظمٚمػ إصٗمٝم٤مينُّ  :هق (6)

َس ُمذه٥م أهؾ اًمٔم٤مهر وٟمٗمك اًم٘مٞم٤مس ذم إطمٙم٤مم ا, ُمـ اعمتٕمّمٌلم ًمٚمِم٤مومٕمل ؽ سمٔمقاهر صمؿ أؾمَّ ًَّ ًمنمقمٞم٦م ومت

اًمٜمّمقص, وشمٌَٕمف ـم٤مئٗم٦ٌم ُيٕمرومقن سم٤مًمٔم٤مهري٦م أو اًمداوودي٦م, وأصُٚمف ُمـ أصٗمٝم٤من وُمقًمُده سم٤مًمٙمقوم٦م, وُمٜمِم١مه 

, شم٤مريخ سمٖمداد: يٜمٔمر.(هـ641)شمقذم ؾمٜم٦م , وهمػممه٤م, اًمّمالة, إسمٓم٤مل اًم٘مٞم٤مس: ُمـ ُم١مًمٗم٤مشمف, سمٌٖمداد, وىمؼمه هب٤م

 .614/ 6, ٕمٞم٦م اًمٙمؼمى؛ ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤موم6/633, ؛ وومٞم٤مت إقمٞم٤من 21 /1

 .يمالمه٤م صحٞمحو, سم٤مًم٤ٌمء, إصٌٝم٤مين( د)و( ط)و( ف)ذم  ( )

وهل , ُمديٜم٦م اجلٞمش, أو اًمٗمرؾم٤من: وشمٕمري٥م ًمٗمٔمٝم٤م. سمٗمتح اهلٛمزة ويمنه٤م, وإول أيمثر وأؿمٝمر: وأصٌٝم٤من

ـ شمٌٕمد قم, وُيًٛمك سم٤مؾمٛمٝم٤م اإلىمٚمٞمؿ اًمذي شم٘مع ومٞمف, ُمـ أهؿ ُمدن إيران طم٤مًمٞم٤مً  وهل, ُمديٜم٦م قمٔمٞمٛم٦م ُمِمٝمقرة

؛ ُمراصد آـمالع قمغم أؾمامء 612/ , ُمٕمجؿ اًمٌٚمدان: يٜمٔمر .ضمٜمقسم٤مً , يمٚمؿ 411اًمٕم٤مصٛم٦م ـمٝمران طمقازم 

:  ص, ؛ ُمقؾمققم٦م اعمدن اًمٕمرسمٞم٦م واإلؾمالُمٞم٦م214 :ص, ؛ ُمٕمجؿ أُم٤ميمـ اًمٗمتقح14/ , إُمٙمٜم٦م واًمٌ٘م٤مع

632. 

 .1/42, اإلطمٙم٤مم ٓسمـ طمزم: يٜمٔمر ( )
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 وشم٤مسمٕمف قمغم ذًمؽ أصح٤مب اًمٔمقاهر اًمذيـ يم٤مٟمقا ُمثٚمف ذم شمرك .( )اًمٕمٛمؾ سمف ذم أطمٙم٤مم اًمنمع

 . اًمت٠مُمؾ

ـَ  ( )وُمنوٍق  ( )روى سمٕمْمٝمؿ هذا اعمذه٥م قمـ ىمت٤مدةَ و , وهق اومؽماٌء ( )واسمـ ؾمػمي

وأصح٤مسمف ومٞمام  قمٚمٞمٝمؿ, وم٘مد يم٤مٟمقا أضمؾَّ ُمـ أْن ُيٜم٥ًم إًمٞمٝمؿ اًم٘مّمد إمم خم٤مًمٗم٦م رؾمقل اهلل 

 .( )هق ـمريؼ أطمٙم٤مم اًمنمع  سمٕمد ُم٤م صم٧ٌم ٟم٘مٚمف قمٜمٝمؿ

 

                                                   

 .  64- 4/6, اًمٗمّمقل: يٜمٔمر ( )

دودُّ ىمت٤م: هق ( ) ًَّ ُم٤مت , ُمـ صٖم٤مر اًمت٤مسمٕملم, أسمق اخلٓم٤مب اًمٌٍميُّ إيمٛمُف أطمُد إقمالم, دة سمـ دقم٤مُم٦م سمـ ىمت٤مدة اًم

 . 4 : ص, ؛ ـمٌ٘م٤مت اعمٗمنيـ ًمألدٟمروي3/621, ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء: ٜمٔمري. هـ4  ؾمٜم٦م 

 . 12 سمرىمؿ , 21/ , ؾمٜمـ اًمدارُمل. ُم٤م ىمٚم٧م سمرأيل ُمٜمذ صمالصمقن ؾمٜم٦م : أظمرج اًمدارُملُّ سمًٜمده قمـ ىمت٤مدة أٟمف ىم٤مل

ىمدم اعمديٜم٦م , ُمـ أهؾ اًمٞمٛمـ, أطمد يم٤ٌمر اًمت٤مسمٕملم, ُمنوق سمـ إضمدع سمـ ُم٤مًمؽ اهلٛمداين اًمقادقمل, أسمق قم٤مئِم٦م: هق ( )

ق وهق صٖمػٌم صمؿ ُوضمد؛ ومًٛمل ُمنوىم٤مً : ي٘م٤مل, وؾمٙمـ اًمٙمقوم٦م, ذم أي٤مم أسمك سمٙمر  .هـ  2ؾمٜم٦م شمقذم , إٟمف ُهِ

 . 4/2, ؛ ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء41/ , ٤مء ًمٚمِمػمازي؛ ـمٌ٘م٤مت اًمٗم٘مٝم631 :ص, ـمٌ٘م٤مت ظمٚمٞمٗم٦م: يٜمٔمر

 .إين أظم٤مف وأظمِمك أن أىمٞمس ومتزلَّ ىمدُمل: قمـ ُمنوق أٟمف ىم٤مل: أظمرج اًمدارُمل سمًٜمده

ـُ قمٌد اًمؼم ذم ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ وومْمٚمف,  1 سمرىمؿ , 42/ , ؾمٜمـ اًمدارُمل  .6/42, وروى ٟمحَقه اسم

, إٟمّم٤مريُّ ُمقٓهؿ: هق (4) , يم٤من إُم٤مم وىمتف ذم قمٚمقم اًمديـ سم٤مًمٌٍمة, شم٤مسمٕملٌّ , سمق سمٙمرأ, حمٛمد سمـ ؾمػميـ اًمٌٍميُّ

 .هـ 1  شمقذم ؾمٜم٦م , ُمٗمٌن, وًمد سم٤مًمٌٍمة, واؿمتٝمر سمتٕمٌػم اًمرؤي٤م, وُيٜم٥ًم إًمٞمف يمت٤مٌب ذم ذًمؽ, وم٘مٞمٌف, حمدٌث 

 .   /3, ؛ شم٤مريخ سمٖمداد11: ص, ؛ ـمٌ٘م٤مت اًمٗم٘مٝم٤مء ًمٚمِمػمازي 21 : ص, ـمٌ٘م٤مت ظمٚمٞمٗم٦م: يٜمٔمر

 .وُم٤م قُمٌدت اًمِمٛمس واًم٘مٛمر إٓ سم٤معم٘م٤ميٞمس, أول ُمـ ىم٤مس إسمٚمٞمس: يـ أٟمف ىم٤ملأظمرج اًمدارُملُّ قمـ اسمـ ؾمػم

 .6/42, ورواه اسمـ قمٌد اًمؼم سمٛمثٚمف ذم ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ, 42/ , ؾمٜمـ اًمدارُمل

أهنؿ أومتقا جمتٝمديـ رأهيؿ وىم٤مئًلم قمغم  -وُمٜمٝمؿ ه١مٓء اًمثالصم٦م-ذيمر اسمـ قمٌد اًمؼم أٟمف صم٧ٌم قمـ أيمثر اًمت٤مسمٕملم (3) 

وُمٕمٜم٤مه قمٜمدٟم٤م ىمٞم٤مٌس قمغم همػم : وشم٠مّول ُم٤م ضم٤مء قمـ سمٕمْمٝمؿ ُمـ ذٍم ًمٚم٘مٞم٤مس سم٘مقًمف, َل جيدوا ومٞمف ٟمّم٤مً إصقل ومٞمام 

 .4/24, اًمٗمّمقل: ويٜمٔمر,  6/2, ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ. أصٍؾ ًمئال يتٜم٤مىمض ُم٤م ضم٤مء قمٜمٝمؿ 
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 :( )صمؿ ىم٤مل سمٕمض ُٟمٗم٤مِة اًم٘مٞم٤مس

 ُمـ أُمقر اًمديـ هب٤م ( )ؾ ٓ شمّمٚمح عمٕمروم٦مدٓئُؾ اًمٕم٘م
ٍ
 .( )واًم٘مٞم٤مس يِمٌف ذًمؽ, رء

وإن يم٤من يٕمٛمؾ , ٓ يٕمٛمؾ سم٤مًمدٓئؾ اًمٕم٘مٚمٞم٦م ذم أطمٙم٤مم اًمنمع أصالً : وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ

 .( )هب٤م ذم اًمٕم٘مٚمٞم٤مت
وٓ رضورَة ذم أطمٙم٤مم اًمنمع؛ , ( )ٓ يٕمٛمؾ هب٤م إٓ قمٜمد اًميورة: ( )وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ

 .( )هق اؾمتّمح٤مب احل٤ملسم٤مٕصؾ اًمذي  إلُمٙم٤من اًمٕمٛمؾ

                                                   

طمف ؛ اًمٌزدوي ُمع ذ1 /4, ؛ اًمٗم٤مئؼ6/646, ؛ اعمًتّمٗمك6/411, اًمؼمه٤من: يٜمٔمر أىم٤ًمم ٟمٗم٤مة اًم٘مٞم٤مس ذم( ) 

 .24 : ص, ؛ اعمًقدة6/616, ؛ ُمرآة إصقل4/16, ؛ اًمٌحر اعمحٞمط616 /4, ؛ اًمٕمدة1 2 /4, اًمٙم٤مذم

 (.أ/644: )سمداي٦م (6)

 . 4/64, اًمٗمّمقل. ٟم٥ًم اجلّم٤مص هذا اًم٘مقل إمم داود اًمٔم٤مهري  ( )

وىمد ٟمًٌف إُم٤مم احلرُملم إمم اًمٜمٔم٤مم وـمقائػ ُمـ اًمرواومض , هذا ىمقل ُمـ جيٞمز اًم٘مٞم٤مس قم٘ماًل ويٛمٜمٕمف ذقم٤مً  (4)

 . 6/411, اًمؼمه٤من: يٜمٔمر .واإلسم٤موٞم٦م وإزارىم٦م وُمٕمٔمؿ ومرق اخلقارج 

 .دون أن يٜم٤ًٌمه ٕطمٍد ُمٜمٝمؿ, وأسمق زيد اًمدسمقد قمـ ٟمٗم٤مة اًم٘مٞم٤مس, ذيمر هذا اًم٘مقَل أسمق احلًلم اًمٌٍمي (3)

 . 6/334, ؛ شم٘مقيؿ إدًم٦م   6/6, اعمٕمتٛمد: ٜمٔمري

وهلذا , ٟم٘مٞمض اًمناء: واًمياء, واوٓمره سمٛمٕمٜمك أجل٠مه إًمٞمف وًمٞمس ًمف ُمٜمف سمد, اؾمؿ ُمـ آوٓمرار: اًميورة(2) 

 .21 /6, "رضر"ُم٤مدة , اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم: يٜمٔمر .أـمٚم٘م٧م قمغم اعمِم٘م٦م

احل٤مًم٦م اًمتل شمٓمرأ قمغم اإلٟم٤ًمن سمحٞم٨م ًمق َل  هل: وىمٞمؾ. هل اًمٗمٕمؾ اًمذي ٓ يٛمٙمـ اًمتخٚمُّص ُمٜمف: واصٓمالطم٤مً 

؛ إؿم٤ٌمه واًمٜمٔم٤مئر 44 / , اًمقاوح ٓسمـ قم٘مٞمؾ: يٜمٔمر .شمراع جُلِزم أو ظِمٞمػ أن شمْمٞمع ُمّم٤محلف اًميوري٦م

 . 1 / , ؛ يمِم٤مف اصٓمالطم٤مت اًمٗمٜمقن14: ص, ًمٚمًٞمقـمل

: د إيمثريـ, ُمٜمٝمؿوهق طمج٦ٌم قمٜم. فمـ دوام اًمٌمء سمٜم٤مًء قمغم صمٌقت وضمقده ىمٌؾ ذًمؽ: اؾمتّمح٤مب احل٤مل هق (4)

ُم٤مًمؽ, وأمحد, واعمزين, واًمّمػمذم, وإُم٤مم احلرُملم, واًمٖمزازم, ومج٤مقم٦ٌم ُمـ أصح٤مب اًمِم٤مومٕمل, ظمالوم٤ًم جلٛمٝمقر 

. وؾمٞم٠ميت سمٞم٤من ُمذه٥م احلٜمٗمٞم٦م ذم اًمٗمّمؾ اعمخّمص ًمف. احلٜمٗمٞم٦م, وأيب احلًلم اًمٌٍمي, ومج٤مقم٦ٍم ُمـ اعمتٙمٚمٛملم

 .3 /6, ؛ ىمقاـمع إدًم٦م63 /6, اعمٕمتٛمد: ويٜمٔمر .41 / , ذح خمتٍم اًمروو٦م

أقساو َفاج 

 انقُاس
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وضمف اًمٗم٤ًمد ومٞمف إمم إصم٤ٌمت أن  ( )ٞملمذم شمٌ ( )ومٜمحت٤مج, وهذا أىمرب أىم٤مويٚمٝمؿ إمم اًم٘مّمد

ٓ طمج٦ًم رضوري٦ًم, وإمم أٟمف ُم٘مدٌم ذم آطمتج٤مج , اًم٘مٞم٤مس طمج٦ٌم أصٚمٞم٦ٌم ذم شمٕمدي٦م إطمٙم٤مم

 .سمف قمغم اؾمتّمح٤مب احل٤مل 

ُمـ اًمٙمت٤مب, ُمٜمٝم٤م ىمقًمف  وم٢مهنؿ اؾمتدًمقا سمٔم٤مهر آي٤مٍت , ( )وًمٙمـ ٟمٌدأ سمٌٞم٤من ؿمٌٝمٝمؿ

وذم اعمّمػم إمم اًمرأي , ( )چڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇۋچ :شمٕم٤ممم

ڦ  ڦ  ڦ  چ :شمٕم٤ممم ( )وىم٤مل, ( )ذم حمؾ ىمقٍل سم٠من اًمٙمت٤مب همػم يم٤مٍف  ( )إلصم٤ٌمت احلٙمؿ

٤مل ـوىم ,( )چڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎچ :  ٤مممـ٤مل شمٕمـوىم ,( )چڦ  ڄ  ڄ  ڄ

 ٤مبـ٤م ذم اًمٙمتـٞم٤مء يمٚمٝمـومٗمٞمٝم٤م سمٞم٤من أن إؿم, (  )چجت  حت  جب  حب  خب   مب  ىب  يب    چ  :٤مممـشمٕم

                                                   

 .ومٞمحت٤مج(: ط)ذم  ( )

 .شمٌلّم (: ط)ذم  (6)

 .ؿمٌٝمتٝمؿ(: ط)ذم ( ) 

 . 3ُمـ أي٦م : ؾمقرة اًمٕمٜمٙمٌقت (4)

 .طمٙمؿ (: ط)ذم  (3)

 .  4 /2 , ؛ احل٤موي اًمٙمٌػم614/ 4, اإلطمٙم٤مم ٓسمـ طمزم: يٜمٔمر هذه إدًم٦م وهمػمه٤م ذم (2)

 .وم٘م٤مل (: ف)ذم  (4)

 .11 ُمـ أي٦م: ؾمقرة اًمٜمحؾ (1)

 .1 ُمـ أي٦م : ؾمقرة إٟمٕم٤مم (1)

 .31ُمـ أي٦م : ؾمقرة إٟمٕم٤مم (1 )

أدنح 

َفاج 

انقُاس 

يٍ 
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 ُمـ ذًمؽ, ( )أو ذم ٟمّمف ( )أو ذم اىمتْم٤مئف ( )أو دًٓمتف ( )إُم٤م ذم إؿم٤مرشمف 
ٍ
, وم٢من َل يقضمد ذم رء

  ( )ڳچ : ؛ ىم٤مل شمٕم٤ممم( )وهق دًمٞمٌؾ ُمًت٘مٞمؿٌ , وم٤ٌمإلسم٘م٤مء قمغم إصؾ اًمذي قُمٚمِؿ صمٌقشمف سم٤مًمٙمت٤مب

وم٘مد أُمره سم٤مٓطمتج٤مج سم٠مصؾ اإلسم٤مطم٦م ومٞمام ٓ جيد ومٞمف أي٦م,  ( )چڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   

وقمغم . اإلسم٤مطم٦م ذم إؿمٞم٤مء أصؾ: دًمٞمؾ احلرُم٦م ذم اًمٙمت٤مب, وهذا ُمًتٛمٌر قمغم أصؾ ُمـ ي٘مقل

 سم٤مًمٙمت٤مب, وهذا ُمٕمٚمقٌم سم٘مقًمف شمٕم٤ممم ( )إٟمام ُيٕمرف: أصٚمٜم٤م اًمذي ٟم٘مقل
ٍ
ەئ   ەئ  چ  :يمؾ رء

 م اًمتٛمٚمٞمؽ شمٙمقن أدل قمغم إصم٤ٌمت صٗم٦موم٢من اإلو٤موم٦م سمال, ( )چوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ 

                                                   

يمؾ وًمٞمس سمٔم٤مهر ُمـ , ًمٙمٜمف همػم ُم٘مّمقد وٓ ؾمٞمؼ ًمف اًمٜمص, اًمٕمٛمؾ سمام صم٧ٌم سمٜمٔمٛمف ًمٖم٦م: إؿم٤مرة اًمٜمص هل ( )

 .وضمف

 .2 6/ , ؛ أصقل اًمنظمز سمتح٘مٞمؼ أيب اًمقوم٤مء21/ , أصقل اًمٌزدوي

يٗمٝمؿ يمؾ ُمـ يٕمرف اًمٚمٖم٦م أن احلٙمؿ , غم احلٙمؿ ذم رء يقضمد ومٞمف ُمٕمٜمكدًٓم٦م اًمٚمٗمظ قم: دًٓم٦م اًمٜمص هل ( )

 .636/ , اًمتقوٞمح ُمع اًمتٚمقيح: يٜمٔمر. ذم اعمٜمٓمقق ٕضمؾ ذًمؽ اعمٕمٜمك 

اًمقاذم ذم أصقل . ُم٤م ُيزاد قمغم اًمٜمص رضرورة صح٦م اًمٜمص: قمرومٝم٤م اًمًٖمٜم٤مىمل سم٘مقًمف: دًٓم٦م آىمتْم٤مء ( )

ُم٤م يتقىمػ قمٚمٞمف صدق اًمٙمالم أو صحتف : ٝمقر سم٘مقًمفوقمّرومٝم٤م اسمـ احل٤مضم٥م ُمـ اجلٛم. 441/ , اًمٗم٘مف

  .62: ص ,شمٚمخٞمص إصقل ًمٚمزاهدي. ٦ماًمٕم٘مٚمٞم٦م أو اًمنمقمٞم

وُيٕمٚمؿ ىمٌؾ اًمت٠مُمؾ أنَّ , ُم٤م يم٤من اًمًٞم٤مق ٕضمٚمف: وىمد قمّرومٝم٤م اعمّمٜمػ رمحف اهلل سم٘مقًمف, قم٤ٌمرة اًمٜمص: اعم٘مّمقد ( )

 . 4 / , ار ًمٚمٌخ٤مرييمِمػ إه: ؛ ويٜمٔمر2 6/ , أصقل اًمنظمز. فم٤مهر اًمٜمص ُمتٜم٤موٌل ًمف

 (.أ/11 )ف : هن٤مي٦م( ) 

 (.أ/611), ف: هن٤مي٦م ( )

 .43 ُمـ أي٦م : ؾمقرة إٟمٕم٤مم ( )

 .ٟمٕمرف(: ط)ذم  ( )

 .61ُمـ أي٦م : ؾمقرة اًمٌ٘مرة ( )
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ومٚمؿ يٌؼ اًمرأي سمٕمد هذا إٓ ًمتٕمرف احلٙمٛم٦م واًمقىمقف قمغم , احلؾ ُمـ اًمتٜمّمٞمص قمغم اإلسم٤مطم٦م

ٓ جم٤مل ًمٚمرأي ذم ُمٕمرومتف؛ وم٢من اعمّمٚمح٦م ذم اًمٕم٤مىم٦ٌم قم٤ٌمرٌة قمـ  ( )وذًمؽ ُم٤م, اعمّمٚمح٦م ومٞمف قم٤مىم٦ٌمً 

اًمقىمقف قمٚمٞمف سم٤مًمرأي, وإٟمام اًمرأيُّ  اًمٗمقز واًمٜمج٤مة, وُم٤م سمف اًمٗمقز واًمٜمج٤مة ذم أظمرة ٓ يٛمٙمـ

ٟمٔم٤مئره٤م سم٤مًمرأي, وهذا  ( )صمؿ ُيًتدرك, عمٕمروم٦م اعمّم٤مًمح اًمٕم٤مضمٚم٦م اًمتل ُيٕمٚمؿ ضمٜمًٝم٤م سم٤محلقاس

؛ ٕهن٤م ظم٤مًمٞم٦ٌم قمـ إصم٤ٌمت ( )إن شمٕمٚمٞمؾ اًمٜمص سمٕمٚم٦ٍم ٓ شمتٕمدى إمم اًمٗمروع سم٤مـمٌؾ : ُمثؾ ُم٤م ىمٚمتؿ

وضمف  ُف  هذا اًمتٕمٚمٞمؾ إٓ شمٕمرُّ ومال يٙمقن ذم, وم٤محلٙمؿ ذم اعمٜمّمقص صم٤مسم٧ٌم سم٤مًمٜمص, احلٙمؿ هب٤م

 .واًمرأي ٓ هيتدي إمم ذًمؽ, واًمقىمقف قمغم اعمّمٚمح٦م ذم اًمٕم٤مىم٦ٌم ,احلٙمٛم٦م

ڻ  ۀ  ۀ  ہ   چ     :وىم٤مل شمٕم٤ممم, ( )چک  گ  گ  گ  گ  ڳ  چ  :وُمٜمٝم٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم

واًمٕمٛمؾ سم٤مًمرأي , ( )چچچچ وئچ   ,( )چہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  

 ,آؾمتٜم٤ٌمط سمآرائٜم٤م فطمٙمٌؿ سمٖمػم ُم٤م أٟمزل اهلل, وم٢من ـمري٘م وهق, ومٞمف شم٘مّدٌم سملم يدي اهلل ورؾمقًمف

, إٟمام اعمُْٜمَزل يمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقًمف,  ( )و
ٍ
ُم٤م يٌدو ًمٜم٤م ُمـ آرائٜم٤م ٓ يٙمقن مم٤م أٟمزل اهلل ذم رء

 وىم٤مل, ( )چٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ    چ : وم٘مد صم٧ٌم أٟمف ُم٤م يم٤من يٜمٓمؼ إٓ قمـ وطمٍل, يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم

                                                   

 .مم٤م(: د)و( ط)و( ف)ذم  ( )

 .ٟمًتدرك(: ط)ذم  ( )

 . 64: ص ,ًم٘مٞم٤مسا سمٞم٤مهن٤م ذم ومّمؾ ذط ؾمٞم٠ميتو, هذه ُم٠ًمًم٦م اًمتٕمٚمٞمؾ سم٤مًمٕمٚم٦م اًم٘م٤مسة ( )

 . ُمـ أي٦م : ؾمقرة احلجرات ( )

 .44ُمـ أي٦م : ؾمقرة اعم٤مئدة ( )

 .44, 43ُمـ أيتلم : اًمٙمٚمٛمت٤من ذم ؾمقرة اعم٤مئدة ( )

 (.ف)ؾم٤مىمٓم٦م ُمـ , اًمقاو ( )

 .4أي٦م : ؾمقرة اًمٜمجؿ ( )
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ھ  چ :وإٟمام احلٙمؿ سم٤مًمرأي ُمـ مُجٚم٦ِم ُم٤م ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم, ( )چ ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤچ  :شمٕم٤ممم

﮳ ﮴    .أي٦م ( )چھ  ھ    ے  ے   ۓ  ۓ ﮲   

َل  يزل  » :ىم٤مل أن رؾمقل اهلل   ( )ومٛمـ ذًمؽ طمدي٨م أيب هريرة: ( )واؾمتدًمقا سمآصم٤مر

 ىمد ( )سمام ٤مؾمقا ُم٤م َل يٙمــسمٜمق إهائٞمؾ  قمغم ـمري٘م٦ٍم ُمًت٘مٞمٛم٦ٍم طمتك يمثر ومٞمٝمؿ أوٓد اًم٤ًٌمي٤م, وم٘م

 :ىم٤مل  أن رؾمقل اهلل  ( )أيْم٤مً   وذم طمدي٨م أيب هريرة, ( )شومْمٚمقا وأوٚمقا  ,يم٤من

                                                   

 (.أ/41 )د : وهل هن٤مي٦م .44ُمـ أي٦م : ؾمقرة اًمٜمحؾ ( )

 .  ُمـ أي٦م : ؾمقرة اًمٜمحؾ ( )

 .وي٘مّمدون هب٤م إطم٤مدي٨م اعمرومققم٦م وأصم٤مر اعمقىمقوم٦م ( أصم٤مر)يٓمٚمؼ اعمت٘مدُمقن شمًٛمٞم٦م  ( )

قمٌد اًمرمحـ أو قمٌد اهلل سمـ صخر اًمدود, ىمدم اعمديٜم٦م ؾمٜم٦م :  اظمتٚمػ ذم اؾمٛمف قمغم أىمقاٍل يمثػمٍة أؿمٝمره٤م ( )

ٝم٤م ذم يمٛمف, وًمزم ,  ويُمٜمل سم٠ميب هريرة؛ ٕٟمف وضمد هرًة ومحٛمٚمؾمٌع, وأؾمٚمؿ, وؿمٝمد ظمٞمؼم ُمع رؾمقل اهلل 

روى قمٜمف أيمثر ُمـ صمامٟمامئ٦م رضمؾ, ووافم٥م قمٚمٞمف رهم٦ًٌم ذم  اًمٕمٚمؿ, ويم٤من أطمٗمظ اًمّمح٤مسم٦م, و رؾمقل اهلل 

 .61/   , ؛ اإلص٤مسم٦م421 / 4, آؾمتٞمٕم٤مب: يٜمٔمر .ؾمٜم٦م 41هـ, وهق اسمـ 34شمقذم سم٤معمديٜم٦م  ؾمٜم٦م 

, قمٌد اًمؼم ذم ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ؛ واسمـ 12/ , وروى ٟمحقه اًمٌزار ذم يمِمػ إؾمت٤مر(. 61 /6)ط : هن٤مي٦م(3) 

 . 31/ , ؛ واًمدارُمل ذم ؾمٜمٜمف1  /6

إٟمام هٚمٙم٧م سمٜمق » : ىم٤مل رؾمقل اهلل : ىم٤مل وأظمرج اًمدارىمٓمٜمل قمـ أيب هريرة . َل أضمده هبذا اًمٚمٗمظ (2)

 ( .42 /4)اًمًٜمـ .  شومْمٚمقا , إهائٞمؾ طمٞمٜمام طمدث ومٞمٝمؿ اعمقًمدون أسمٜم٤مء ؾم٤ٌمي٤م إُمؿ؛ ومقوٕمقا اًمرأي

 ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل : ضم٦م سمًٜمده قمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص ريض اهلل قمٜمٝمام ىم٤مل وروى اسمـ ُم٤م

, وم٘م٤مًمقا سم٤مًمرأي, إهائٞمؾ ُمٕمتدًٓ طمتك ٟمِم٠م ومٞمٝمؿ اعمقًمدون أسمٜم٤مء ؾم٤ٌمي٤م إُمؿ لَل  يزل أُمر سمٜم» : ي٘مقل

ذم وروى ٟمحقه اًمٌزار  ( . 6/ , سم٤مب اضمتٜم٤مب اًمرأي واًم٘مٞم٤مس, اعم٘مدُم٦م: )اًمًٜمـ. شومْمٚمقا وأوٚمقا 

  .31/ , ؛ واًمدارُمل ذم ؾمٜمٜمف1  /6, ؛ واسمـ قمٌد اًمؼم ذم ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ11/ , يمِمػ إؾمت٤مر

 (. د)و( ط)همػم ُمث٧ٌٍم ذم , أيْم٤مً : ىمقًمف (4)

أدنح َفاج 

انقُاس 

 يٍ اِثار
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شمٕمٛمؾ هذه إُم٦م سمره٦ًم سم٤مًمٙمت٤مب صمؿ سمره٦ًم سم٤مًمًٜم٦م صمؿ سمره٦ًم سم٤مًمرأي, وم٢مذا ومٕمٚمقا ذًمؽ وٚمقا »  

وم٢مهنؿ أقمداُء اًمديـ, أقمٞمتٝمؿ , إي٤ميمؿ وأصح٤مَب اًمرأي:   وىم٤مل قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب, ( )ش

( )وىم٤مل اسمـ ُمًٕمقد .( )وم٘م٤مًمقا سمرأهيؿ ومْمٚمقا وأوٚمقا, ن حيٗمٔمقه٤ماًمًٜم٦ُم أ
  : إي٤ميمؿ

: ٤مل اًمٜمٌل ـوىم .( )ٙمؿ ذم أرأي٧م و أرأي٧مـؽ ُمـ يم٤من ىمٌٚمـوم٢مٟمام هٚم, !٧مـ٧م و أرأيـوأرأي

وإٟمام أراد سمف إقمامل اًمرأي ًمٚمٕمٛمؾ سمف ذم , ( )شومٚمٞمتٌقأ ُم٘مٕمده ُمـ اًمٜم٤مر , ُمـ ومن اًم٘مرآن سمرأيف» 

                                                   

؛ واسمـ قمدي ذم 4  / 6, ؛ واسمـ قمٌد اًمؼم ذم ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ64 /3, روى أسمق يٕمغم سمٛمٕمٜم٤مه ذم ُمًٜمده ( )

, وىم٤مل اًمزريمٌم ذم اعمٕمتؼم, 11:  ص, خترج أطم٤مدي٨م اعمٜمٝم٤مج؛ ووٕمٗمف اًمٕمراىمل ذم 6/642, اًمٙم٤مُمؾ

 .هذا طمدي٨ٌم ٓ شم٘مقم سمف طمج٦م: 662: ص

وأظمرضمف اسمـ قمٌد اًمؼم ذم ضم٤مُمع سمٞم٤من , ( 1 -11 )أظمرج اًمٌٞمٝم٘مل سمٛمٕمٜم٤مه ذم اعمدظمؾ إمم اًمًٜمـ اًمٙمؼمى  (6)

 (.3  /6)اًمٕمٚمؿ 

أطمد اًم٤ًمسم٘ملم إمم , اًمرمحـ ذزم, أسمق قمٌدهق اًمّمح٤ميب اجلٚمٞمؾ قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد سمـ هم٤مومؾ سمـ طمٌٞم٥م اهل ( )

سمدرا وأطمدا واخلٜمدق وسمٞمٕم٦م اًمروقان وؾم٤مئر اعمِم٤مهد,  اإلؾمالم, وه٤مضمر اهلجرشملم, ؿمٝمد ُمع اًمٜمٌل 

 .هـ 6 شمقذم ؾمٜم٦م  ,  سم٤مجلٜم٦م وؿمٝمد ًمف اًمرؾمقل 

 . 21 / 6, ؛ اإلص٤مسم٦م611/  , ؛ َتذي٥م إؾمامء واًمٚمٖم٤مت62 / 6, آؾمتٞمٕم٤مب: يٜمٔمر

وإذا ؾمئؾ أطمديمؿ , سمٌمء ومتزل ىمدم سمٕمد صمٌقَت٤م وٓ شم٘مٞمًقا ؿمٞمئ٤مً : )ٓمؼماين ذم اًمٙمٌػم وزاد قمٚمٞمفأظمرضمف اًم (4)

وىم٤مل اًمٕمراىمل ذم ختري٩م (. 11 /1)اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم (. وم٢مٟمف صمٚم٨م اًمٕمٚمؿ, ٓ أقمٚمؿومٚمٞم٘مؾ , قمام ٓ يٕمٚمؿ

وومٞمف ضم٤مسمر , رواه اًمٓمؼماين سم٢مؾمٜم٤مٍد ُمٜم٘مٓمعٍ ( )11 / )جمٛمع اًمزوائد واهلٞمثٛمل ذم ( 62 -63 )اعمٜمٝم٤مج 

 (.وهق وٕمٞمػ, اجلٕمٗمل

, يمت٤مب شمٗمًػم اًم٘مرآن). شومٚمٞمتٌقأ ُم٘مٕمده ُمـ اًمٜم٤مر , ُمـ ىم٤مل ذم اًم٘مرآن سمٖمػم قمٚمؿ» :أظمرضمف اًمؽمُمذي سمٚمٗمظ  (3)

, هذا طمدي٨م طمًـ صحٞمح: وىم٤مل, (6131رىمؿ احلدي٨م, سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اًمذي يٗمن اًم٘مرآن سمرأيف

, (1 /3, سم٤مب ُمـ ىم٤مل ذم اًم٘مرآن سمٖمػم قمٚمؿ, رانيمت٤مب ومْم٤مئؾ اًم٘م)ورواه اًمٜم٤ًمئل ذم اًمًٜمـ اًمٙمؼمى 

= 
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وم٘مٌف ُمًت٘مٞمٌؿ,  =ل اًمرأي؛ ًمٚمقىمقف قمغم ُمٕمٜمك اًمٜمص ُمـ طمٞم٨م اًمٚم٤ًمن إطمٙم٤مم؛ وم٢من إقمام

 .قمٛماًل سم٤مًمٜمص ٓ سم٤مًمرأي ( )ويٙمقن اًمٕمٛمؾ سمف

 ل اهلل قمٜمٝمام ذم زوٍج ـرو ( )دٌ ـوزي ( )٤مسٍ ـف اسمـ قمٌـٚمػ ومٞمـذا ومٞمام اظمتـ٤من هـوسمٞم

, ( )چۉ   ۅ  ۉ  چ  :شمٕم٤ممم ىم٤ملًمألم صمٚم٨ُم مجٞمع اعم٤مل؛ وم٢من اهلل : وم٘م٤مل اسمـ قم٤ٌمسٍ , ( )قيــوأسم

ًمألم صمٚم٨ُم ُم٤م سم٘مل؛ ٕن ذم أي٦م : وىم٤مل زيدٌ  .واعمٗمٝمقم ُمـ إـمالق هذه اًمٕم٤ٌمرة صمٚم٨ُم مجٞمع اعم٤مل

                                                   

 . (  6/ ) 6121د  ذم اعمًٜمد سمرىمؿ ورواه أمح

 (.أ/611)ف : هن٤مي٦م ( )

, طمؼم إُم٦م وشمرمج٤من اًم٘مرآن, وأطمد اًمًت٦م قمٌد اهلل سمـ قم٤ٌمس سمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م, اسمـ قمؿ اًمٜمٌل : هق(6) 

شمقذم  "ًمٚمٝمؿ وم٘مٝمف ذم اًمديـ وقمٚمٛمف اًمت٠مويؾا"سم٘مقًمف  , دقم٤م ًمف اًمٜمٌل اعمٙمثريـ ُمـ  اًمرواي٦م قمـ اًمٜمٌل 

 .هـ 21سم٤مًمٓم٤مئػ ؾمٜم٦م  

 . 43/  , ؛ ؿمذرات اًمذه٥م6 6/ 6, ؛ اإلص٤مسم٦م31 / 6, آؾمتٞمٕم٤مب: يٜمٔمر ذم شمرمجتف

وهق اًمذي شمقمم مجع اًم٘مرآن ذم قمٝمد , زيد سمـ صم٤مسم٧م سمـ اًمْمح٤مك إٟمّم٤مري, يم٤من ُمـ يمت٤مب اًمقطمل: هق ( )

 .هـ 46شمقذم ؾمٜم٦م  "أومروٙمؿ زيد": ائض ىم٤مل وهق أقمٚمؿ اًمّمح٤مسم٦م سم٤مًمٗمر, أيب سمٙمر 

/ 6, ؛ اإلص٤مسم٦م14 / , ؛ دمريد أؾمامء اًمّمح٤مسم٦م62 /6, ؛ أؾمد اًمٖم٤مسم٦م 33/  , آؾمتٞمٕم٤مب: يٜمٔمر

314. 

وَل   قمغم رأي قمٛمر وزيد  واًمّمح٤مسم٦م . زوضم٦م وأسمقيـ: واًمث٤مٟمٞم٦م, إطمدى اًمٕمٛمريتلم: هذه اعم٠ًمًم٦م(4) 

 .واهلل أقمٚمؿ, وشم٤مسمٕمٝمام اسمـ ؾمػميـ ذم رواي٦ٍم قمٜمف, كم خي٤مًمػ ومٞمٝم٤م  إٓ اسمـ قم٤ٌمس ورواي٦م قمـ قم

 . 4/6, ؛ اعمٖمٜمل ٓسمـ ىمداُم٦م63:  ص, اًمٗمرائض ًمٚمثقري: يٜمٔمر

 .  ُمـ أي٦م : ؾمقرة اًمٜم٤ًمء (3)
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وُمػماث , ( )چۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ    چ  :سمٞم٤مَن أن ًمألم صمٚم٨َم ُم٤م ورصمف إسمقان, وم٢مٟمف ىم٤مل

هذا وٟمحقه قمٛمٌؾ سم٤مًمٙمت٤مب ٓ  .( )صمٚم٨ُم ذًمؽومٚمألم , إسمقيـ هق اًم٤ٌمىمل سمٕمد ٟمّمٞم٥م اًمزوج

 .ًت٘مٞمامً ومٞمٙمقن ُم, ًمرأيسم٤م

وهق أن , ُمـ طمٞم٨م اًمدًمٞمؾ: أطمده٤م: وُمـ طمٞم٨م اعمٕم٘مقل يًتدًمقن سم٠مٟمقاٍع ُمـ اًمٙمالم

وٓ , ذم اًم٘مٞم٤مس ؿمٌٝم٦ًم ذم أصٚمف؛ ٕن اًمقصػ اًمذي شمٕمّدى سمف احلٙمؿ همػم ُمٜمّمقٍص قمٚمٞمف

وٓ سمدًٓمتف وٓ سمٛم٘متْم٤مه, ومتٕمٞمٞمٜمف ُمـ سملم ؾم٤مئر إوص٤مف  سم٢مؿم٤مرة اًمٜمص( ) هق صم٤مسم٧ٌم 

و إؾم٘م٤مٍط أو حتٚمٞمٍؾ أو حتريٍؿ  أ  يٜمٗمؽ قمـ ؿمٌٝم٦ٍم؛ واحلٙمؿ اًمث٤مسم٧م سمف ُمـ إجي٤مٍب سم٤مًمرأي ٓ

شمٕم٤ممم سمٓمريٍؼ ومٞمف ؿمٌٝم٦ٌم؛ ٕن ُمـ ًمف  حمُض طمؼ اهلل شمٕم٤ممم, وٓ وضمف إلصم٤ٌمت ُم٤م هق طمؼ اهلل

يتٕم٤ممم قمـ أن ُيٜم٥ًم إًمٞمف اًمٕمجُز أو احل٤مضم٦ُم إمم إصم٤ٌمت طم٘مف  -ُمقصقٌف سمٙمامل اًم٘مدرة-احلؼ 

وٓ وضمف إلٟمٙم٤مر هذه اًمِمٌٝم٦م ومٞمف؛ وم٢من اًم٘مٞم٤مس ٓ يقضم٥م اًمٕمٚمؿ ىمٓمٕم٤ًم سمام ومٞمف ؿمٌٝم٦ٌم, 

وئ  چ  :أصٚمف, وقمغم هذا اًمت٘مرير يٙمقن هذا اؾمتدًٓٓ سم٘مقًمف ويم٤من ذًمؽ سم٤مقمت٤ٌمر, سم٤مٓشمٗم٤مق

                                                   

 .  ُمـ أي٦م : ؾمقرة اًمٜم٤ًمء ( )

 أرؾمٚمٜمل اسمـ قم٤ٌمٍس إمم زيد: قمـ قمٙمرُم٦م ىم٤مل( 1161 سمرىمؿ , 1/634 )أظمرضمف قمٌد اًمرزاق ذم ُمّمٜمٗمف  (6)

وم٘م٤مل اسمـ , وًمألب اًمٗمْمؾ, وًمألم صمٚم٨م ُم٤م سم٘مل, ًمٚمزوج اًمٜمّمػ: وم٘م٤مل, قمـ زوٍج وأسمقيـ سمـ صم٤مسم٧م أؾم٠مًمف

ويم٤من اسمـ , ٓ أرى أن ُأومّْمؾ ُأُّم٤ًم قمغم أٍب , سمؾ رأٌي أراه: ؟ ىم٤ملذم يمت٤مب اهلل وضمدشمف أم رأٌي شمراهأ: قم٤ٌمسٍ 

 .قم٤ٌمٍس جيٕمؾ هل٤م اًمثٚم٨م ُمـ مجٞمع اعم٤مل

, 2/661)و اًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمًٜمـ اًمٙمؼمى , (1 4  سمرىمؿ , 2/646) وأظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم ُمّمٜمٗمف

 ( .64 /2)وصححف إًم٤ٌمين ذم إرواء اًمٖمٚمٞمؾ , (6/642)و اًمدارُمل ذم ؾمٜمٜمف , (6113 سمرىمؿ 

 (.أ/641: )سمداي٦م( ) 

األدنح 

انعقهُح 

 نهُفاج
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ؾ قمغم ـدظمـوٓ ي, ( )چپ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ    چ :فـقًمـوسم٘م, ( )چۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ 

ٚمؿ  ـٕمـ٥ٌم ًمٚمـقضمـق ُمـوه, قل اهلل ـقل رؾمـىمٚمف ـأص ( )وم٢من؛ ( )٤مدـأطم ٤مرـذا أظمٌـه

قل ـ٤من ىمـد يمـ٤م, وىمـٜمـٞمـ٤مل إًمـ٘مـتـؼ آٟمـريـ٦ُم ذم ـمـٝمـٌـِمـاًم ( )ــٙمـٛمـتـ٤م يـٛمـ٤ًم, وإٟمـٓمٕمـىم

ؼ ـٛمٙمـ ذم اًمٓمريـشمت ( )ٌٝم٦مٍ ـؼ؛ ومٌِمـذا اًمٓمريـٞمٜم٤م هبـ٤مل إًمـ٘مـتـٌؾ آٟمـ٦ًم ىمـطمج قل اهلل ـرؾم

 صـ٤مًمٜمـق يمـ, وه( )ٚمؿـٕمـ٦ًم ًمٚمـٌـقضمـُم٦ًم ـجـقن طمـ٨م ُمـ أن يٙمـديـرج احلـخـٓ ي

                                                   

 .2 ُمـ أي٦م : ؾمقرة اإلهاء ( )

 . 4 ُمـ أي٦م : ؾمقرة اًمٜم٤ًمء (6)

ومٕمغم هذا يٙمقن اعمقصقف حمذووم٤ًم ذم هذا : )ـ واطمٍد, ىم٤مل اًمًٖمٜم٤مىملظمؼٌم رواه واطمٌد قم: ظمؼم اًمقاطمد ًمٖم٦م ( )

؛ 4/664 , َتذي٥م اًمٚمٖم٦م: ويٜمٔمر .122 / , اًمقاذم ذم أصقل اًمٗم٘مف( ظمؼم اعمخؼم اًمقاطمد: اًمٚمٗمظ, أي

 .3/643, ًم٤ًمن اًمٕمرب

وإن يم٤من هق اخلؼم اًمذي َل يدظمؾ ذم طمد آؿمتٝم٤مر, وَل ي٘مع اإلمج٤مع قمغم ىمٌقًمف, : واصٓمالطم٤ًم قمٜمد احلٜمٗمٞم٦م

؛ 122 / , ؛ اًمقاذم ذم أصقل اًمٗم٘مف1 6/2, ُمٞمزان إصقل: يٜمٔمر. اًمراوي اصمٜملم أو صمالصم٦م أو قمنمة

 .6/12, ؛ ومتح اًمٖمٗم٤مر41 /6, يمِمػ إهار ًمٚمٌخ٤مري

 .اًمذي َل يٌٚمغ طمد اًمتقاشمر: وقمٜمد اجلٛمٝمقر  

 .61 /2, ؛ اًمٌحر اعمحٞمط646/ , ؛ اعمًتّمٗمك1  :ص, اًمٚمٛمع: يٜمٔمر 

, ؛ اعمًتّمٗمك1  :ص, اًمٚمٛمع: يٜمٔمر. اًمذي َل يٌٚمغ طمد اًمتقاشمر: وقمٜمد اجلٛمٝمقر ( 6 /6)ط : هن٤مي٦م (4)

 .61 /2, ؛ اًمٌحر اعمحٞمط646/ 

 .متٙمـ(: د)وذم , شمتٛمٙمـ(: ط)ذم  (3)

 . ومٚمِمٌٝم٦م  :(ط)ذم  (2)

ؾ أـم٤مل اعمّمٜمػ رمحف اهلل اًمٜمَٗمس ذم شم٘مرير طمجٞم٦م ظمؼم اًمقاطمد ذم سم٤مب اًمٙمالم ذم ىمٌقل ظمؼم أطم٤مد واًمٕمٛم (4)

 .واؾمتٗم٤مد ُمٜمف ُمـ ضم٤مء سمٕمده, ُمـ اعمٓمٌقع,  6 / : ص, ُمـ هذا اًمٙمت٤مب, هب٤م
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؛ وم٢من اًمِمٌٝم٦م شمتٛمٙمـ ذم شم٠مويٚمٜم٤م, ومال خيرج اًمٜمص ُمـ أن يٙمقن طمج٦ًم ُمقضم٦ًٌم ( )اعم١مول

 .ًمٚمٕمٚمؿ

شمٕمٞملم وصٍػ ذم اعمٜمّمقص : وىم٤مل, ُمـ ىمرر هذا اًمٙمالم ُمـ وضمٍف آظمر وُمٜمٝمؿ

  : شمٕم٤ممم قمٜمفقمغم ُم٤م أظمؼم اهلل ( )سم٤مًمرأي؛ إلو٤موم٦م احلٙمؿ إًمٞمف يِمٌف ىمٞم٤مس إسمٚمٞمس قمٚمٞمف اًمٚمٕمٜم٦م

ويمذًمؽ اًمتٛمٞمٞمز سملم هذا اًمقصػ وؾم٤مئر إوص٤مف ذم , ( )چک  ک     ک  کچ

يمام أظمؼم اهلل شمٕم٤ممم , إصم٤ٌمت طمٙمؿ اًمنمع أو اًمؽمضمٞمح سم٤مًمرأي يِمٌف ُم٤م ومٕمٚمف إسمٚمٞمس

أطمٌد ذم أن ذًمؽ يم٤من سم٤مـماًل وَل يٙمـ  ( )ومال يِمؽ, ( )چڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ   چ:قمٜمف

 .م اًمنمع ٓ يٙمقن قمٛماًل سم٤محلج٦م أيْم٤مً طمج٦ًم, وم٤مًمٕمٛمؾ سم٤مًمرأي ذم أطمٙم٤م

وٓ ُمدظمؾ ًمٚمرأي ذم ُمٕمروم٦م ُم٤م  ,شمٕم٤ممم( ) وم٢مّٟمف ـم٤مقم٦ُم اهلل, وٟمقٌع آظمر ُمـ طمٞم٨م اعمدًمقل

هق ـم٤مقم٦ٌم هلل, وهلذا ٓ جيقز إصم٤ٌمت أصؾ اًمٕم٤ٌمدة سم٤مًمرأي؛ وهذا ٕن اًمٓم٤مقم٦م ذم إفمٝم٤مر 

سمؾ ـمري٘مف ـمريؼ آسمتالء, أٓ  ,ُمٌٜمٞم٤ًم قمغم ىمْمٞم٦م اًمرأي ( )اًمٕمٌقدي٦م وآٟم٘مٞم٤مد, وُم٤م يم٤من اًمتٕمٌد

يم٤معم٘م٤مدير ذم اًمٕم٘مقسم٤مت  ,شمرى أن ُمـ اعمنموقم٤مت ُم٤م ٓ ُيًتدرك سم٤مًمرأي أصالً 

                                                   

ُم٤ٌمطم٨م ذم . هق ُم٤م مُحؾ ًمٗمٔمف قمغم اعمٕمٜمك اعمرضمقح ًمدًمٞمؾ يٛمٜمع ُمـ إرادة اعمٕمٜمك اًمراضمح: اًمٜمص اعم١مول ( )

 .6/613, اًمؼمه٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن ًمٚمزريمٌم: ويٜمٔمر, 611 :ص ,قمٚمقم اًم٘مرآن عمٜم٤مع اًم٘مٓم٤من

 .ًمٕمٜمف اهلل(: د)و( ط)و( ف)ذم  (6)

 . 2ُمـ أي٦م : ؾمقرة اإلهاء ( )

 .6 ُمـ أي٦م : ؾمقرة إقمراف (4)

 (.ب/41 )د : هن٤مي٦م (3)

 .هلل(: ط)ذم  (2)

 (.ب/611)ف : هن٤مي٦م (4)

َىع آخر 

يٍ حجج 

َفاج انقُاس 

يٍ حُث 

 انًذنىل
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وم٢مٟمف ٓ يٛمٙمـ , صٗمتف ( )وُم٤م هذا ,, وُمٜمف ُم٤م هق سمخالف ُم٤م ي٘متْمٞمف اًمرأي( )واًمٕم٤ٌمدات

 ومٞمٙمقن اًمٕمٛمؾ سم٤مًمرأي ومٞمف قمٛماًل سم٤مجلٝم٤مًم٦م ٓ سم٤مًمٕمٚمؿ, ويمٞمػ يٛمٙمـ إقمامل, ُمٕمرومتف سم٤مًمرأي

؟ ئمٝمر ذًمؽ قمٜمد اًمت٠مُمؾ ذم مجٞمٕمٝم٤م, واًم٘مٞم٤مس ( )اًمرأي ومٞمف واعمنموقم٤مت ُمت٤ٌميٜم٦ٌم ذم أٟمٗمًٝم٤م

 إمم ٟمٔمػمه, ُي٘م٤مل
ِ
ومٙمٞمػ يت٠مشمك هذا  .( )اطمذه سمف: أي, ىمِس اًمٜمٕمؾ سم٤مًمٜمٕمؾ: قم٤ٌمرٌة قمـ ردي اًمٌمء

ى احلٙمؿ هب٤م ُمـ اعمٜمّمقص قمٚمٞمف إمم همػمه  ( )ُمع اًمت٤ٌميـ؟ يقوحف أن اًمٕمٚمؾ اًمتل ُيٕمدَّ

وم٢مٟمف , دٌة خمتٚمٗم٦ٌم؛ وٕضمٚمٝم٤م اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ذم ـمريؼ اًمتٕمدي٦م, وُم٤م يٙمقن هبذه اًمّمٗم٦مُمتٕمد

وهق اًمٜمص؛ وهلذا ضمّقزٟم٤م , ًمٚمٕمٛمؾ إٓ سمام يقضم٥م اًمٕمٚمؿ ىمٓمٕم٤مً  ( )يتٕمذر شمٕمٞملم واطمٍد ُمٜمٝم٤م

( )٦م؛ ٕهن٤مـ٧م سمٜمجًـاهلرة ًمٞمً» :  ( )فـاًمٕمٛمؾ سم٤مًمٕمٚم٦م اعمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م, يمام ذم ىمقًم
ُمـ  

                                                   

ومٞمجّقزون إصم٤ٌمت احلدود واًمٙمٗم٤مرات واًمت٘مديرات واًمتٕمزيرات , أُم٤م اجلٛمٝمقر, هذا ُمذه٥م احلٜمٗمٞم٦م( ) 

 .واًمرظمص سم٤مًم٘مٞم٤مس 

, ؛ اعمًقدة 6/44, ؛ اعمحّمقل441:ص, ؛ اًمتٌٍمة1  : ص, اإلؿم٤مرات ًمٚم٤ٌمضمل: ذم اعم٠ًمًم٦ميٜمٔمر 

, ؛ ذح اًمٙمقيم٥م اعمٜمػم441: ص, ؛ اًمتٛمٝمٞمد ًمإلؾمٜمقي4/16, ؛ اإلطمٙم٤مم ًممُمدي11 : ص

 .1  /6, ؛ ٟمنم اًمٌٜمقد44 /6, ؛ إرؿم٤مد اًمٗمحقل4  /6, ؛ ومقاشمح اًمرمحقت4/661

 .هذه(: ط)و( ف)ذم  (6)

 (.ب/641: )سمداي٦م ( )

 .1 6/ ,اًمتٕمريٗم٤مت ًمٚمجرضم٤مين: اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط؛ ًم٤ًمن اًمٕمرب؛ ويٜمٔمر: ذم "طمذا"يٜمٔمر ُم٤مدة  (4)

 .شمٕمدى(: ط)ذم  (3)

 .ُمٜمٝمام(: ف)ذم  (2)

 .يمام ىم٤مل(: ف)ذم  ( )

 .إٟمام هل(: د)و( ط)و( ف)ذم  ( )

تعض َفاج 

انقُاس 

زوٌ  َجىِّ

انعًم تانعهح 

 انًُظىطح
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ؿ ذم همػمه٤م ُمـ طمنمات اًمٌٞم٧م؛ ـوم٠مصمٌتٜم٤م هذا احلٙم, ( )ش٤مت ـواًمٓمقاوم ٙمؿـلم قمٚمٞمـاًمٓمقاوم

يٛمٙمـ اًمقىمقف قمغم ُم٤م هق اًمٕمٚم٦م قمٞمٜم٤ًم؛  ( )وم٠مُم٤م سم٤مًمرأي ٓ ,( )ُمٜمّمقٌص قمٚمٞمٝم٤م ( )ٕن اًمٕمٚم٦م

 .سم٤مـمالً  ( )ومٞمٙمقن اًمٕمٛمؾ سمف

, وم٢مٟمف ٓ اظمتالف ومٞمٝم٤م ذم إصؾ؛ ٕٟمف يمالم رؾمقل اهلل , وٓ يدظمؾ قمٚمٞمف إظم٤ٌمر

أٟمف ىم٤مل ذًمؽ قمـ وطمٍل, وىمد قمٚمٛمٜم٤م سم٤مًمٜمص أٟمف ٓ اظمتالف ومٞمام هق ُمـ قمٜمد اهلل, وىمد سمٞمٜم٤م 

وإٟمام آظمتالف ذم , ( )چڇ ڇ    ڇ   ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈچ: ىم٤مل شمٕم٤ممم

 .إظم٤ٌمر ُمـ ضمٝم٦م اًمرواة, واحلج٦م هق اخلؼم ٓ اًمراوي

                                                   

واًمؽمُمذي ذم , (43سمرىمؿ , 61-1 / ,سم٤مب ؾم١مر اهلرة, يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة)أظمرج ٟمحقه أسمق داود ذم ؾمٜمٜمف  ( )

. طمًـ صحٞمح: وىم٤مل, (16سمرىمؿ , 34 - 3 / , سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم ؾم١مر اهلرة, اًمٓمٝم٤مرة)اًمًٜمـ 

سم٤مب اًمقوقء سم١ًمر , اًمٓمٝم٤مرة)واسمـ ُم٤مضم٦م , (21سمرىمؿ , 33/ , سم٤مب ؾم١مر اهلرة, اًمٓمٝم٤مرة)واًمٜم٤ًمئل 

سمرىمؿ ,  1 /3)وأمحد ذم اعمًٜمد , (46سمرىمؿ , 66/ )وُم٤مًمؽ ذم اعمقـم٠م , (24 سمرىمؿ ,    / , اهلرة

 (.324سمرىمؿ ,  62/ , اعمًتدرك ًمٚمح٤ميمؿ)وواوم٘مف اًمذهٌل , وصححف احل٤ميمؿ, ( 6631

 (.66 /6)ط : هن٤مي٦م(6) 

ي احلٙمؿ إذا يم٤مٟم٧م اًمٕمٚم٦م ُمٜمّمقٌص قمٚمٞمٝم٤م سمٍميح اًمٚمٗمظ أو سم٢ميامئف ( ) ويٕمتؼمه ذم , ُمـ ٟمٗم٤مة اًم٘مٞم٤مس ُمـ ُيٕمدي

, وىمد ٟم٥ًم اجلّم٤مص هذا اًم٘مقل ًمٚمٜمٔم٤مم, اًمٕمٛمقموإٟمام جيٕمٚمقٟمف سمٛمٜمزًم٦م ًمٗمظ , وٓ يًٛمقٟمف ىمٞم٤مؾم٤مً , ٟمٔم٤مئره

, ؛ اًمؼمه٤من66 /4, اًمٗمّمقل: يٜمٔمر. واًمٖمزازم ًمٚم٘م٤مؾم٤مين واًمٜمٝمرواين, وٟمًٌف همػمه يم٢مُم٤مم احلرُملم

 .6/411, دار اسمـ طمزم. ط, ؛هن٤مي٦م اًمًقل6/611, ؛ اعمًتّمٗمك6/311

وؾمتتٙمرر , أضمده٤م ذم سم٘مٞم٦م اًمٜمًخ وزي٤مدة اًمٗم٤مء ُمـ شمّمحٞمح٤مت أيب اًمقوم٤مء رمحف اهلل؛ ٕين َل. ومال(: ط)ذم  (4)

 .يمثػمًا؛ وًمذًمؽ ؾم٠ميمتٗمل سم٤مًمتٜمٌٞمف قمٚمٞمٝم٤م ذم هذا اعمقوع

 .هب٤م(: ف)ذم  (3)

 .16ُمـ أي٦م : ؾمقرة اًمٜم٤ًمء (2)
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ُمـ اعمٜمًقخ ذم يمت٤مب اًمرواة إٓ ٟمٔمػَم اؿمت٤ٌمه اًمٜم٤مؾمخ  ( )وُم٤م يم٤من آظمتالُف ومٞمام سملم

, ارشمٗمع سمام هق اًمٓمريؼ ذم ُمٕمرومتف يٙمقن اًمٕمٛمؾ سم٤مًمٜم٤مؾمخ واضم٤ٌمً  ( )وم٢من ذًمؽ رءٌ  اهلل؛

 .ويٙمقن ذًمؽ قمٛماًل سم٤مًمٜمص ٓ سم٤مًمت٤مريخ, ومٙمذًمؽ ذم إظم٤ٌمر

 :وم٤مئدشم٤من هبام ىمقاُم اًمديـ وٟمج٤مُة اعم١مُمٜملم ( )وحت٧م ُم٤م ىمررٟم٤م

 .ىمقاًم٥م إطمٙم٤مماعمح٤مومٔم٦م قمغم ٟمّمقص اًمنميٕم٦م؛ وم٢مهن٤م : ( )أطمدهيام

مج٦ٌم هم٤مئرٌة ٓ يٗمْمؾ قمٛمر اعمرء قمـ  ( )اًمتٌحر ذم ُمٕم٤مين اًمٚم٤ًمن؛ وم٢من ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م: واًمث٤مين

اًمت٠مُمؾ ومٞمٝم٤م إذا أراد اًمقىمقف قمٚمٞمٝم٤م, وٓ يتٗمرغ ًمٚمٕمٛمؾ سم٤مهلقى اًمذي يٜمِم٠م ُمٜمف اًمزيغ قمـ 

 ومال, اًمتحرز قمـ اًمٌدع وإطمٞم٤مء أطمٙم٤مم اًمنمع ( )احلؼ واًمقىمقع ذم اًمٌدقم٦م, وُم٤م حيّمؾ ُمٜمف

 .ؿمؽ أن ىمقام اًمديـ وٟمج٤مة اعم١مُمٜملم يٙمقن ومٞمف

 مم٤م ذيمرٟم٤م إقمامل اًمرأي ذم أُمر احلرب وىمٞمؿ اعمتٚمٗم٤مت وُمٝمر 
ٍ
وٓ يدظمؾ قمغم رء

 .اًمٜم٤ًمء واًمقىمقف قمغم ضمٝم٦م اًمٙمٕم٦ٌم

                                                   

  .وهق شمّمحٞمػ. ُمـ(: د)ذم  ( )

 .وهل إصح. ُمتك(: ط)ُمٙم٤مهن٤م ذم  (6)

 .ًمٚمحجر قمـ اًم٘مٞم٤مس: أي: ذم ه٤مُمش إم ( )

شمّمح ًمٖم٦م؛ عمٙم٤من إُم٤مًم٦م اًمٗمتح٦م ىمٌؾ إًمػ إمم اًمٙمنة؛ وٓشمّم٤مهل٤م سمْمٛمػم (: هيامأطمد)و. إطمدامه٤م(: ط)ذم  (4)

 .اخلٗمض

, ؛ مهع اهلقاُمع ذم ذح مجع اجلقاُمع ًمٚمًٞمقـمل31/ , ه صٜم٤مقم٦م اإلقمراب ٓسمـ ضمٜمل: يٜمٔمر

 /363. 

 .وهل إصح . ُمٕم٤مٟمٞمف(: ط)ذم   (3)

 .وًمٕمٚمٝم٤م إٟم٥ًم ًمٚمًٞم٤مق . سمف(: د)و( ط)و( ف)ذم  (2)

فىائذ يُع 

انقُاس عُذ 

 َفاته
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أُم٤م قمغم اًمقضمف إول؛ ومألن هذا يمٚمف ُمـ طم٘مقق اًمٕم٤ٌمد, ويٚمٞمؼ سمح٤مهلؿ اًمٕمجز 

ًمٞمتٞمن قمٚمٞمٝمؿ اًمقصقل إمم  ؛ومٞمٕمتؼم ومٞمف اًمقؾمع ,وآؿمت٤ٌمه ومٞمام يٕمقد إمم ُمّم٤محلٝمؿ اًمٕم٤مضمٚم٦م

أُمر اًم٘مٌٚم٦م فم٤مهٌر ويمذًمؽ ذم أُمر اًم٘مٌٚم٦م؛ وم٢من إصؾ ومٞمف ُمٕمروم٦م  ( )ُم٘م٤مصدهؿ, وهذا ذم همػم

 .ضمٝم٤مت أىم٤مًمٞمؿ إرض وذًمؽ ُمـ طم٘مقق اًمٕم٤ٌمد

اًمث٤مين؛ ومألن إصؾ ومٞمام هق ُمـ طم٘مقق اًمٕم٤ٌمد ُم٤م يٙمقن ُمًتدريم٤ًم سم٤محلقاس,  ( )وقمغم

سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م؛ أٓ شمرى أن اًمٙمٕم٦ٌم ضمٝمتٝم٤م شمٙمقن  ( )٘ملم يمام يث٧ٌموسمف يث٧ٌم قمٚمؿ اًمٞم

شمّمٞمػمه٤م  ( )سمٕمد اًمٌٕمد ُمٜمٝم٤م سم٢مقمامل اًمرأي يٛمٙمـ ( )حمًقؾم٦ًم ذم طمؼ ُمـ قم٤ميٜمٝم٤م, و

 .يم٤معمحًقؾم٦م

وأصؾ  ,ويمذًمؽ أُمر احلرب, وم٤معم٘مّمقد صٞم٤مٟم٦م اًمٜمٗمس قمام يتٚمٗمٝم٤م أو ىمٝمر اخلّمؿ

؛ ًمٕمٚمٛمف أٟمف ُمتٚمٌػ, ( )٤مول ؾمؿ اًمزقم٤مفذًمؽ حمًقٌس, وُم٤م هق إٓ ٟمٔمػم اًمتقىميل قمـ شمٜم

                                                   

 (.أ/ 61)ف : ٦مهن٤مي( ) 

 ( .أ/641: )سمداي٦م (6)

 .صم٧ٌم (: ط)ذم  ( )

 (.ط)زي٤مدٌة ُمـ , اًمقاو (4)

 (.أ/31 )د : هن٤مي٦م (3)

 چک  گچ : ويم٘مقًمف شمٕم٤ممم, ُمًجد اجل٤مُمع: يم٘مقهلؿ, ُمـ سم٤مب إو٤موم٦ِم اًمٌمء إمم صٗمتف: ؾُمؿُّ اًمزقم٤مف (2)

 .13ُمـ أي٦م : ؾمقرة اًمقاىمٕم٦م  چڭ  ڭ  چ : وىمقًمف شمٕم٤ممم ,2 أي٦م ُمـ: إطم٘م٤مف ؾمقرة

, ؛ شمقوٞمح اعم٘م٤مصد واعم٤ًمًمؽ سمنمح أًمٗمٞم٦م اسمـ ُم٤مًمؽ 1 / , اًمٚم٤ٌمب ذم قمٚمؾ اًمٌٜم٤مء واإلقمراب: يٜمٔمر

6/414. 

 .وي٘م٤مل أْزقمٗمتف وَزقَمْٗمُتُف, إذا ىمتٚمتفُ , قم٤مضمٌؾ : وُمقٌت زقم٤مٌف , ىم٤مشمٌؾ : ؾمؿٌّ ُزقَم٤مٌف : ومُٞم٘م٤مل, أُم٤م ُمٕمٜم٤مه

 . 1/ , "زقمػ"ُم٤مدة , ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م ٓسمـ وم٤مرس: يٜمٔمر

جىاب َفاج 

انقُاس عهً 

تعض 

اإلَراداخ 

عهُهى يٍ 

 وجهٍُ
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واًمًٙملم؛ ًمٕمٚمٛمف أٟمف ٟم٤مىمٌض ًمٚمٌٜمٞم٦م, ومٕمرومٜم٤م أنَّ أصؾ  ( )واًمتقىمل قمـ اًمقىمقع قمغم اًمًٞمػ

 .ٓ ؿمٌٝم٦م ذم أصٚمف ( )ذًمؽ حمًقٌس, وم٢مقمامل اًمرأي ومٞمف ًمٚمٕمٛمؾ يٙمقن ذم ُمٕمٜمك اًمٕمٛمؾ سمام

قمراض قمٜمف ٓ صمؿ ذم هذه اعمقاوع اًميورُة شمتح٘مؼ إمم إقمامل اًمرأي, وم٢مٟمف قمٜمد اإل

وهق دًمٞمٌؾ ًمٚمٕمٛمؾ سمف؛ ومألضمؾ اًميورة ضمّقزٟم٤م سمف اًمٕمٛمؾ سم٤مًمرأي ومٞمف, , ـمري٘م٤ًم آظمر ( )جيد

وهٜم٤م اًميورة ٓ شمدقمق إمم ذًمؽ؛ ًمقضمقد دًمٞمٍؾ ذم أطمٙم٤مم اًمنمع ًمٚمٕمٛمؾ سمف قمغم وضمٍف يٖمٜمٞمف 

 .( )وهق اقمت٤ٌمر إصؾ اًمذي ىمررٟم٤م, ومٞمف )قمـ إقمامل اًمرأي 

 مم٤م ذيمرٟم٤م 
ٍ
 ,واًمتٗمٙمر ذم أطمقال اًم٘مرون اعم٤موٞم٦م ,( إقمامل اًمرأيوٓ يدظمؾ قمغم رء

واًمٙمراُم٤مت؛ ٕن ذًمؽ ُمـ طم٘مقق اًمٕم٤ٌمد, وم٤معم٘مّمقد أن يٛمتٜمٕمقا  ( )وُم٤م حل٘مٝمؿ ُمـ اعمُثالت

ىمٌٚمٝمؿ طمتك ٓ هيٚمٙمقا, وأن ي٤ٌمذوا ُم٤م يم٤من ؾم٤ًٌٌم ٓؾمتح٘م٤مق اًمٙمراُم٦م عمـ  مم٤م يم٤من ُمٝمٚمٙم٤ًم عمـ

طم٘مقق اًمٕم٤ٌمد سمٛمٜمزًم٦م إيمؾ اًمذي ىمٌٚمٝمؿ طمتك يٜم٤مًمقا ُمثؾ ذًمؽ, وهق ذم إصؾ ُمـ 

                                                   

 (. 6 /6)ط : هن٤مي٦م ( )

 .وهق ظمٓم٠م. سمؾ(: ف)ذم  (6)

 .وهل إومم؛ عمٜم٤مؾم٦ٌم اًمًٞم٤مق. ٟمجد(: ط)ذم  ( )

وىمد شم٘مدم , أن إصؾ ذم إؿمٞم٤مء اإلسم٤مطم٦م: وي٘مِّمد سم٤مٕصؾ اًمذي ىمرروه, اًمٙمالُم قمـ ٟمٗم٤مة اًم٘مٞم٤مس(4) 

 .يمالُمٝمؿ ىمري٤ًٌم قمـ ذًمؽ 

 .(د) ُم٤م سملم اًم٘مقؾملم اعمت٤ٌمقمديـ ؾم٤مىمٌط ُمـ  (3)

ُٛمَرة وَصُدىَم٦م, وواطمده٤م َُمُثَٚم٦مٌ , اًمٕم٘مقسم٤مت اًمتل شمزضمر قمـ ُمثؾ ُم٤م وىمٕم٧م ٕضمٚمف: عمُثالتا (2) ًَ واًمَٕمرب , يم

: مجَٕمٝم٤م قمغم( ُُمثَْٚم٦م : ) َُمُثالت, وُمـ ىم٤مل: مجَٕمٝم٤م قمغم( َُمُثٚم٦م: )ومٛمـ ىم٤مل. َُمُثٚم٦م, وُُمْثَٚم٦م: شم٘مقل ًمٚمُٕم٘مقسم٦م

 .وُُمثاْلت, ُُمُثالت, وُُمثاَلت

 .3/614, ؛ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م ٓسمـ وم٤مرس 3/46 , زهريَتذي٥م اًمٚمٖم٦م ًمأل :يٜمٔمر      

جىاب َفاج 

انقُاس عهً 

دنُم 

 االعتثار
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٥ٌََم إسم٘م٤مء ٟمٗمًف, وإشمٞم٤من اإلٟم٤مث ذم حمؾ احلرث سمٓمري٘مف؛ ًمٞمٙمت٥ًم سمف  ٥ُم سمف اعمرُء ؾم
ًِ يٙمت

 .ؾم٥ٌَم إسم٘م٤مء اًمٜمًؾ

وذًمؽ مم٤م ُيٕمٚمؿ , صمؿ ـمريؼ ذًمؽ آقمت٤ٌمر سم٤مًمت٠مُمؾ ذم ُمٕم٤مين اًمٚم٤ًمن, وم٢من أصٚمف اخلؼم

, وم٘مد سمح٤مؾم٦م اًمًٛمع, صمؿ سم٤مًمت٠مُمؾ ومٞمف ُيدرُك اعم٘مّمقد وًمٞمس ذًم
ٍ
ؽ ُمـ طمٙمؿ اًمنميٕم٦م ذم رء

وهق سم٤مٍق اًمٞمقم سملم اًمٙمٗمرة اًمذيـ ٓ يٕمٚمٛمقن , يم٤من اًمقىمقف قمغم ُمٕم٤مين اًمٚمٖم٦م ذم اجل٤مهٚمٞم٦م

 .طمٙمؿ اًمنميٕم٦م

ُمـ اعمِمقرة ُمع أصح٤مسمف, وم٢من اعمراد  وقمغم هذا خُيّرُج أيْم٤ًم ُم٤م ُأُمر سمف رؾمقل اهلل 

أٟمف ؿم٤مورهؿ  وّي قمـ رؾمقل اهلل أُمر احلرب وُم٤م  هق ُمـ طم٘مقق اًمٕم٤ٌمد؛ أٓ شمرى أنَّ اعمر

 وٓ ومٞمام أُمرهؿ سمف ُمـ أطمٙم٤مم ,ُم٤م هؿ قمٚمٞمف ( )وَل  ُيٜم٘مؾ أٟمف ؿم٤مورهؿ ىمط ذم طم٘مّٞم٦مِ , ذم ذًمؽ

 ُـم أُمر ديٜمٙمؿ» : وإمم هذا اعمٕمٜمك أؿم٤مر سم٘مقًمف اًمنمع,
ٍ
  ُـم أُمر , إذا أشمٞمتٙمؿ سمٌمء

ٍ
وم٤مقمٛمٚمقا سمف, وإذا أشمٞمتٙمؿ سمٌمء

 .و يمالُم٤مً هذا ُمٕمٜم٤مهأ, ( )شوم٠مٟمتؿ أقمٚمؿ سمدٟمٞم٤ميمؿ   ,دٟمٞم٤ميمؿ

٠مًم٦م  سمٞم٤من ؿمٌف اخلّمقم  ( )هذا     .ذم اعم

                                                   

 .طم٘مٞم٘م٦م (: ط)ذم  ( )

: اعمديٜم٦م وهؿ ي٠مسمرون اًمٜمخؾ ي٘مقًمقن ىمدم اًمٜمٌل : ىم٤مل أظمرج ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف قمـ راومع سمـ ظمدي٩م  (6)

, شًمٕمٚمٙمؿ ًمق َل شمٗمٕمٚمقا يم٤من ظمػمًا »: ىم٤مل, يمٜم٤م ٟمّمٜمٕمف: ىم٤مًمقاش ُم٤م شمّمٜمٕمقن؟»: وم٘م٤مل, يٚم٘محقن اًمٜمخؾ

 ُمـ ديٜمٙمؿ» : وم٘م٤مل, ومذيمروا ذًمؽ ًمف: ٧م أو ٟم٘مّم٧م ىم٤ملومؽميمقه ومٜمٗمْم
ٍ
, إ ٟمام أٟم٤م سمنٌم إذا أُمرشمٙمؿ سمٌمء

 ُمـ رأيل, ومخذوا سمف
ٍ
أٟمتؿ أقمٚمؿ سم٠مُمر » : وذم ًمٗمظ عمًٚمٍؿ أيْم٤ًم ىم٤مل, شوم٢مٟمام أٟم٤م سمنم , وإذا أُمرشمٙمؿ سمٌمء

ُمٕم٤ميش ُمـ  سم٤مب وضمقب اُمتث٤مل ُم٤م ىم٤مًمف ذقم٤ًم دون ُم٤م ذيمره , يمت٤مب اًمٗمْم٤مئؾ)اًمّمحٞمح . شدٟمٞم٤ميمؿ 

 (.4/13, اًمدٟمٞم٤م قمغم ؾمٌٞمؾ اًمرأي

 .سمزي٤مدة اًمقاو . وهذا(: ط)ذم و ( .ب/641: )سمداي٦م ( )

جىاب انُفاج 

عهً دنُم 

 انًشىرج
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ٜم٦م واعمٕم٘مقل: واحلج٦م جلٛمٝمقر اًمٕمٚمامء ٓئؾ اًمٙمت٤مب واًم , وهل يمثػمٌة ضمداً ىمد أورد أيمثره٤م اعمت٘مدُمقن ( )د

ـ ُمِم٤مخيٜم٤م, ( )ٟمذيمر  وًمٙمٜم٤م  ُم
قمتامد  مم٤م  يمؾ ٟمقٍع ـمروم٤مً   ُـم    .( )قمٚمٞمف  هق أىمقى ذم ٓا

  ( )طُمٙمَل قمـ صمٕمٚم٥ٍم , ( )چۅ  ۉ  ۉ        چ:٤مب ىمقًمف شمٕم٤مممومٛمـ دٓئؾ اًمٙمت

وُمٜمف ُيًٛمك إصؾ اًمذي , ( )رد طمٙمؿ اًمٌمء إمم ٟمٔمػمه: آقمت٤ٌمر ذم اًمٚمٖم٦م هق: ىم٤مل

واًمرضمؾ  ,( )چٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ چ: , وُمـ ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم( )يرد إًمٞمف اًمٜمٔم٤مئر قمؼمةً 

                                                   

؛ شم٘مقيؿ إدًم٦م 64/ 4, اًمٗمّمقل ًمٚمجّم٤مص: واًمرد قمغم آقمؽماو٤مت قمٚمٞمٝم٤م, يٜمٔمر ذم هذه إدًم٦م وهمػمه٤م ( )

؛ روو٦م 63 : ص, ؛ اعمٜمخقل3 6/6, ؛ اعمٕمتٛمد11 : ص, ؛ أصقل اًمِم٤مر4 6/3, ًمٚمدسمقد

؛  6/111, دار اسمـ طمزم. ط, ؛ هن٤مي٦م اًمًقل13 : ص, ؛ ذح شمٜم٘مٞمح اًمٗمّمقل44 : ص, اًمٜم٤مفمر

, ؛ إرؿم٤مد اًمٗمحقل6/641, ؛ ومقاشمح اًمرمحقت2 4/6, ؛ ذح اًمٙمقيم٥م4/61, اًمٌحر اعمحٞمط

6/13. 

 (.ب/ 61)ف : هن٤مي٦م(6) 

 (.64 /6)ط : هن٤مي٦م(  )

 .6ُمـ أي٦م : ؾمقرة احلنم (4)

إُم٤مم : سمـ ؾمٞم٤مر اًمِمٞم٤ٌمين سم٤مًمقٓء, أسمق اًمٕم٤ٌمس, اعمٕمروف سمثٕمٚم٥م -زيد: وىمٞمؾ-يزيد أمحد سمـ حيٞمك سمـ : هق (3)

ذح , اًمٗمّمٞمح, ذح ديقان زهػم :ُمـ يمتٌف, يم٤من راوي٦ًم ًمٚمِمٕمر, حمدصم٤ًم, صم٘م٦مً , اًمٙمقومٞملم ذم اًمٜمحق واًمٚمٖم٦م

 .هـ  61ُم٤مت ذم سمٖمداد ؾمٜم٦م, وهمػم ذًمؽ, إقمراب اًم٘مرآن, جم٤مًمس صمٕمٚم٥م , قمِمك ديقان إ

 .44 / 6, ؛ شمذيمرة احلٗم٤مظ16 / , ؛ وومٞم٤مت إقمٞم٤من ٓسمـ ظمٚمٙم٤من3/614, خ سمٖمدادشم٤مري: يٜمٔمر

 .   /4, اًمٗمّمقل. ٟم٘مؾ اجلّم٤مص هذا اًم٘مقل قمـ صمٕمٚم٥م  (2)

 . 4 3/6, ومتح اًم٘مدير: يٜمٔمر. ذيمر اًمِمقيم٤مين ٟمحق هذا اعمٕمٜمك قمـ اًمقاطمدي (4)

 .44ُمـ أي٦م : ؾمقرة اًمٜمقر (1)

 حجج

انجًهىر 

إلثثاخ 

 انقُاس

أدنح 

انًثثتٍُ 

 يٍ انكتاب
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( )اقمتؼمت هذا اًمثقب هبذا: ي٘مقل
, وهذا هق طمدُّ ( )قيتف سمف ذم اًمت٘مديرؾم: أي, اًمثقب 

 .اًم٘مٞم٤مس, ومٔمٝمر أٟمف ُم٠مُمقٌر سمف هبذا اًمٜمص

: أي, ( )چىئ    ی   ی   ی  چ : وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم, ( )اًمتٌٞملم: آقمت٤ٌمر: وىمٞمؾ

شمٌٞمٜمقن, واًمتٌٞملم اًمذي يٙمقن ُمْم٤موم٤ًم إًمٞمٜم٤م هق إقمامل اًمرأي ذم ُمٕمٜمك اعمٜمّمقص؛ ًمٞمتٌلم سمف 

 .احلٙمؿ ذم ٟمٔمػمه

 .ن اعم٤موٞم٦مقمت٤ٌمر هق اًمت٠مُمؾ واًمتٗمٙمر ومٞمام أظمؼم اهلل شمٕم٤ممم مم٤م صٜمٕمف سم٤مًم٘مروآ: وم٢من ىمٞمؾ

قمام  ( )ومٞمٜمزضمر, سمؾ ًمٞمٕمتؼم طم٤مًمف سمح٤مهلؿ, هذا ُمثٚمف وًمٙمٜمف همػم ُم٠مُمقٍر سمف ًمٕمٞمٜمف: ىمٚمٜم٤م

إذ اعم٘مّمقد ُمـ آقمت٤ٌمر هق أن يتٕمظ سم٤مًمٕمؼمة, وُمٜمف  ؛تقضمٌقا سمف ُم٤م اؾمتقضمٌقا ُمـ اًمٕم٘م٤مباؾم

 .( )ٖمػمهاًمًٕمٞمد ُمـ وقمظ سم: ُي٘م٤مل

                                                   

 .سمؽ(: ف)ذم  ( )

 .6/311, ؾمٞمطاعمٕمجؿ اًمق: يٜمٔمر (6)

 .واهلل أقمٚمؿ, َل أضمد ذم يمت٥م اًمتٗمًػم واًمٚمٖم٦م ُمـ ومنَّ آقمت٤ٌمر سم٤مًمتٌٞملم ( )

 . 4ُمـ أي٦م : ؾمقرة يقؾمػ (4)

 .ومٞمٜمزضمروا (: ط)ذم  (3)

هِ : ىمقًمف (2) ـْ ُوقِمَظ سمَٖمػْمِ ِٕمٞمُد َُم ًَّ أنَّ ذا اجْلَدي ُمـ اقمتؼم سمام حلؼ همػمه ُمـ : وُمٕمٜم٤مه, َُمَثٌؾ ُمـ أُمث٤مل اًمٕمرب: اًم

 .ومٞمجتٜم٥م اًمقىمقع ذم ُمثٚمف, ٙمروهاعم

ُ٘مقن هلؿ, إن أول ُمـ ىم٤مل ذًمؽ َُمْرصَمد سمـ ؾَمْٕمد: ىمٞمؾ   ًْ تَ ًْ ومٚمام رأى ُم٤م , أطمد َووْمد قم٤مد اًمذيـ سُمِٕمُثقا إمم ُمٙم٦م َي

صمؿ أىمٌؾ قمٚمٞمٝمؿ , ويمتؿ أصح٤مسَمف إؾمالُمف, ذم اًمًح٤مسم٦م اًمتل ُرومٕم٧م هلؿ ذم اًمٌحر ُمـ اًمَٕمَذاب َأؾْمَٚمؿ ُمرصمد

وُمـ َل يٕمتؼم اًمذي سمٜمٗمًف يٚم٘مك َٟمَٙم٤مل  ,ؾَمَٙم٤مرى إن اًمًٕمٞمد ُمـ ُوقِمظ سمٖمػمه يم٠مٟمٙمؿُم٤م ًمٙمؿ طَمَٞم٤مرى : وم٘م٤مل

 .ومذه٧ٌم ُمـ ىمقًمف أُمث٤مًٓ  ,همػمه

؛ جمٛمع 64 , ؛ ومّمؾ اعم٘م٤مل6 3/ , ؛ مجٝمرة إُمث٤مل664 :ص, أُمث٤مل اًم٘م٤مؾمؿ سمـ ؾمالم: ُيٜمٔمر

= 
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وهق , ( )چڭ  ڭ  ڭ  ۇ چ:وسمٞم٤من ُم٤م ىمٚمٜم٤م ذم اًم٘مّم٤مص؛ وم٢من اهلل شمٕم٤ممم ي٘مقل

, أُم٤م احلٞم٤مة ذم ( )ذم اًمٕمٞم٤من ود احلٞم٤مة, وًمٙمـ ومٞمف طمٞم٤مٌة سمٓمريؼ آقمت٤ٌمر ذم ذقمف واؾمتٞمٗم٤مئف

ر ذم ٟمٗمًف أٟمف ُمتك ىَمَتَٚمفُ , وهق أن ُمـ ىمّمد ىمتؾ همػمه, ( )ذقمف اٟمزضمر قمـ  ,ىُمتَِؾ سمف ,وم٢مذا شمٗمٙمَّ

أن اًم٘م٤مشمؾ قمٛمدًا يّمػم طمرسم٤ًم ٕوًمٞم٤مء اًم٘متٞمؾ؛  ( )طمٞم٤مًة هلام, واحلٞم٤مة ذم اؾمتٞمٗم٤مئف ( )ومٞمٙمقن, ٚمِفىمتْ 

ويًتٕملم قمغم ذًمؽ سم٠مُمث٤مًمف ُمـ اًمًٗمٝم٤مء؛ , خلقومف قمغم ٟمٗمًف ُمٜمٝمؿ, وم٤مًمٔم٤مهر أٟمف ي٘مّمد ىمتٚمٝمؿ

, اٟمدومع ذه قمٜمف وقمـ قمِمػمشمف ( )ٜمفقمًمٞمزيؾ اخلقف قمـ ٟمٗمًف, وم٢مذا اؾمتقرم اًمقزمُّ اًم٘مّم٤مص 

    :٤مممـٞمٙمقن طمٞم٤مًة هلؿ ُمـ هذا اًمقضمف؛ ٕن إطمٞم٤مء احللي ذم دومع ؾم٥ٌم اهلالك قمٜمف, ىم٤مل شمٕموم

 .( )چٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  چ

سم٤مقمت٤ٌمر ُمٕمٜمًك هق  ٓ ومرق سملم طمٙمٍؿ هق هالٌك ذم حمؾ  : ومٜم٘مقل, إذا شمٌلمَّ هذا اعمٕمٜمكو

ٌر وضمٜمٌس, وم٤مًمتٜمّمٞمص سم٤مقمت٤ٌمر ُمٕمٜمًك هق ىمد يمٗمٌر, وسملم طمٙمٍؿ هق حتٚمٞمٌؾ أو حتريٌؿ ذم حمؾ  

 .قمغم إُمر سم٤مٓقمت٤ٌمر ذم أطمد اعمقوٕملم يٙمقن شمٜمّمٞمّم٤ًم قمغم إُمر سمف ذم اعمقوع أظمر

                                                   

 . 4 / , إُمث٤مل

 .41 ُمـ أي٦م : ؾمقرة اًمٌ٘مرة ( )

 .واهلل أقمٚمؿ, وئمٝمر أهن٤م شمّمحٞمٌػ أو ظمٓم٠ٌم ـم٤ٌمقمل. واؾمتٌ٘م٤مئف(: ط)ذم  (6)

 (.ب/31 )د : هن٤مي٦م ( )

 .ومتٙمقن (: ط)ذم  (4)

 .اؾمتٌ٘م٤مئف(: ط)ذم  (3)

 .ٜمفُم(: ط)ذم  (2)

 .6 : اعم٤مئدةؾمقرة  (4)
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( )وم٢من
اًمٙمٗمر ذم يمقٟمف قمٚم٦ًم عم٤م اؾمتقضمٌقه ُمٜمّمقٌص قمٚمٞمف, ويمذًمؽ اًم٘متؾ ذم يمقٟمف : ىمٞمؾ 

ومذًمؽ ٟمحق ُم٤م , ( )قمٚم٦ًم ًمٚم٘مّم٤مص, وٟمحـ ٓ ٟمٜمٙمر هذا آقمت٤ٌمر ذم اًمٕمٚم٦م اًمتل هل ُمٜمّمقص٦مٌ 

ـٌ   ( )أن ُم٤مقمزاً  ( )يروى , وم٢مٟم٤م ٟمث٧ٌم هذا احلٙمؿ سم٤مًمزٟم٤م سمٕمد ( )وَمُرضِمؿ, زٟم٤م وهق حمّم

, ٟمحق اًمٙمٞمؾ واجلٜمس, اإلطمّم٤من ذم طمؼ همػم ُم٤مقمٍز, وإٟمام ٟمٜمٙمر هذا ذم قمٚم٦ٍم ُمًتٜمٌٓم٦ٍم سم٤مًمرأي

إذ ًمٞمس ذم ٟمص اًمرسم٤م ُم٤م يقضم٥م شمٕمٞملم هذا  ؛سم٤مًمرأي ( )وم٢مٟمٙمؿ دمٕمٚمقٟمف قمٚم٦َم اًمرسم٤م ذم احلٜمٓم٦م

 .سملم ؾم٤مئر أوص٤مف اعمحؾ دًٓم٦ًم وٓ إؿم٤مرةً اًمقصػ ُمـ 

                                                   

 ( .أ/631: )سمداي٦م ( )

ُيٜم٥ًم إمم  اًم٘مقل سم٤مًم٘مٞم٤مس قمٜمدُم٤م شمٙمقن اًمٕمٚم٦ُم ُمٜمّمقص٦ٌم أو أوُمئ إًمٞمٝم٤مشم٘مدم أن وىمد (. 63 /6)ط : هن٤مي٦م (6)

, دار اسمـ طمزم. ط, ؛ هن٤مي٦م اًمًقل6 /3, اعمحّمقل: يٜمٔمر .واًمٜمٝمرواين ُمـ ٟمٗم٤مة اًم٘مٞم٤مس اًم٘م٤مؾم٤مين

 .  4/6, ؛ اًمٌحر اعمحٞمط6/611, ؛ اعمًتّمٗمك6/414

 .روي(: ط)ذم  ( )

اؾمٛمف همري٥م, وُم٤مقمز ًم٘م٥ٌم ًمف, ُمٕمدود ذم اعمدٟمٞملم, يمت٥م ًمف رؾمقل : ُم٤مقمز سمـ ُم٤مًمؽ إؾمٚمٛمل, ي٘م٤مل: هق(4) 

, ؛ أؾمد اًمٖم٤مسم٦م6/43, ؛ َتذي٥م إؾمامء1 4/ , آؾمتٞمٕم٤مب: يٜمٔمر .يمت٤مسم٤ًم سم٢مؾمالم ىمقُمف  اهلل

 .4  / , ؛ اإلص٤مسم٦م6 4/6

, سم٤مب ٓ يرضمؿ اعمجٜمقن واعمجٜمقٟم٦م, يمت٤مب احلدود: ) أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف طمدي٨م رضمؿ ُم٤مقمٍز  (3)

ـ اقمؽمف قمغم ٟمٗمًف سم٤مب ُم, يمت٤مب احلدود: ) وأظمرضمف ُمًٚمٌؿ ذم صحٞمحف, (3 21سمرىمؿ , 1/613

 (.4364سمرىمؿ , 1  /3, سم٤مًمزٟم٤م

ـَ احلٜمٓم٦مِ , هل اًمؼُمُّ : احِلٜمْٓم٦مُ  (2)  ,وم٢من اضمتٛمٕم٧ْم ُمٜمِٝم٤م أٟمقاٌع خمتٚمٗم٦مٌ . واحلٜمٓم٦ُم ضمٜمٌس ٓ جُيٛمعُ . واًمؼمُّ أومّمُح ُِم

, اًمتٚمخٞمص ذم ُمٕمروم٦م أؾمامء إؿمٞم٤مء ٕيب هالل اًمٕمًٙمري. اًم٘مٛمُح أيْم٤مً : وهَل . طِمٜمَطٌ : وم٘مٞمَؾ , مُجٕم٧ْم 

 . 1 : ص

إَراد عهً 

نساٌ َفاج 

 انقُاس
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ٟمحـ ٓ ٟمث٧ٌم طمٙمؿ اًمرسم٤م ذم اًمٗمروع سمٕمٚم٦ِم اًم٘مْدر واجلٜمس إٓ ُمـ اًمقضمف اًمذي : ىمٚمٜم٤م

 ( )طمؼ همػم ُم٤مقمٍز سمٕمٚم٦م اًمزٟم٤م سمٕمد اإلطمّم٤من, وم٢من ُم٤مقمزًا وإطمّم٤مٟمف ( )طمٙمؿ اًمرضمؿ ذم ( )صم٧ٌم

ومٚمام فمٝمر , قمـ إطمّم٤مٟمف  صمؿ عم٤م فمٝمر ُمٜمف اًمزٟم٤م ؾم٠مل رؾمقل اهلل, يم٤من ُمقضمقدًا ىمٌؾ اًمزٟم٤م

إطمّم٤مٟمف قمٜمده أُمر سمرمجف؛ ومٕمرومٜم٤م ي٘مٞمٜم٤ًم أن قمٚم٦َم ُم٤م أُمر سمف هق ُم٤م فمٝمر قمٜمده, واًمزٟم٤م يّمٚمح أن 

واًمزٟم٤م ضمريٛم٦ٌم يًتقضم٥م هب٤م اًمٕم٘مقسم٦م, واإلطمّم٤من  ,يٙمقن قمٚم٦ًم ًمذًمؽ؛ ٕن اعم٠مُمقر سمف قم٘مقسم٦مٌ 

قمٚمٞمف  ( )احل٤مل ويتؿّ  ٓ يّمٚمح أن يٙمقن قمٚم٦ًم؛ ٕهن٤م ظمّم٤مٌل محٞمدٌة, وهب٤م يًتٗمٞمد اعمرء يمامل

اجلٜم٤مي٦م سم٤مًمزٟم٤م سمٕمد وضمقده٤م؛ ٕن سمح٥ًم  ( )اًمٜمٕمٛم٦م, ومال يّمٚمح قمٚم٦ًم ًمٚمٕم٘مقسم٦م, وًمٙمـ يتٖمٚمظ

سمْمٕمػ ُم٤م   زي٤مدة اًمٜمٕمٛم٦م يزداد همٚمظ اجلريٛم٦م, أٓ شمرى أن اهلل شمٕم٤ممم هدد ٟم٤ًمء رؾمقًمف

ي٤مدة ويم٤من ذًمؽ ًمز, أي٦م, ( )چەئ  وئ   وئ  ۇئ      چ  :وم٘م٤مل شمٕم٤ممم, هدد سمف ؾم٤مئر اًمٜم٤ًمء

ومٞمّمػم رمج٤ًم سمٕمد أن يم٤من ضمٚمدًا ذم طمؼ , اًمٕم٘مقسم٦م ( )اًمٜمٕمٛم٦م قمٚمٞمٝمـ, وسمتٖمٚمظ اجلريٛم٦م يتٖمٚمظ

, همػم اعمحّمـ؛ ومٕمرومٜم٤م أن اإلطمّم٤من طم٤مٌل ذم اًمزاين يّمػم اًمزٟم٤م سم٤مقمت٤ٌمره ُمقضم٤ًٌم ًمٚمرضمؿ

ومٙم٤من ذـم٤ًم, وسمٛمثؾ هذا اًمٓمريؼ شمث٧ٌم قمٚم٦ُم اًمرسم٤م ذم ُمقوع اًمٜمص صمؿ شمٕمّدى احلٙمؿ سمف إمم 

شمٗمًػٌم : شُمثٌؾ سمٛمثٍؾ » : سمٞمٕمٝم٤م, وىمقًمف: أي, شاحلٜمٓم٦م سم٤محلٜمٓم٦م » : ن اًمٜمص ىمقًمف اًمٗمروع؛ وم٢م

                                                   

 .ٟمث٧ٌم(: ط)ذم  ( )

 (.أ/616)ف : هن٤مي٦م (6)

 .سمدون اًمقاو. إطمّم٤مٟمف(: ط)و( ف)ذم  ( )

 .شمتؿ (: ط)ذم  (4)

 .وهل إٟم٥ًم ًمٚمًٞم٤مق . شمتٖمٚمظ(: ط)ذم  (3)

 .1 ُمـ أي٦م : ؾمقرة إطمزاب (2)

 .شمتٖمٚمظ (: ط)و( ف)ذم  (4)

 

جىاب 

 اإلَراد
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: أي, ( )شواًمٗمْمؾ رسم٤ًم » , ( )قمغم ُمٕمٜمك أٟمف إٟمام يٙمقن سمٞمٕم٤م ذًم طم٤مل ُم٤م يٙمقن ُمثاًل سمٛمثؾٍ 

أٟمف ًمٞمس اعمراد يمؾ  وىمد قمٚمٛمٜم٤م ,( )سم٤مًمٜمص أن اًمٗمْمؾ حمرمٌ  ( )سم٥ًٌم اًمرسم٤م, ومث٧ٌم ( )طمراُم٤مً 

ُم٤م ذع إٓ ًمالؾمتٗمْم٤مل وآؾمؽمسم٤مح, وإٟمام اعمراد اًمٗمْمؾ اخل٤مزم قمـ ومْمٍؾ, وم٤مًمٌٞمع 

ومال جيقز أن يًتحؼ سمف ومْماًل ظم٤مًمٞم٤ًم قمـ اًمٕمقض, , اًمٕمقض؛ ٕن اًمٌٞمع اعمنموع اعمٕم٤موو٦م

ئمٝمر إٓ  ( )وٓ ,( )صمؿ ظُمٚمّق اًمٗمْمؾ قمـ اًمٕمقض ٓ ئمٝمر ي٘مٞمٜم٤ًم سمٕمدد احل٤ٌمت وٓ سم٤محلٗمٜم٤مت

                                                   

 ( .د)و( ف)ؾم٤مىمٌط ُمـ , سمٛمثؾ: ىمقًمف ( )

سم٤مب اًمٍمف , يمت٤مب اًمٌٞمقع)أظمرج ُمًٚمٌؿ  ذم صحٞمحف , شُمثؾ سمٛمثؾ » : وىمقًمف, شاحلٜمٓم٦م سم٤محلٜمٓم٦م » : ىمقًمف (6)

, واحلٜمٓم٦م سم٤محلٜمٓم٦م, اًمتٛمر سم٤مًمتٛمر» : ُمرومققم٤مً  قمـ أيب هريرة , (31 4: رىمؿ, وسمٞمع اًمذه٥م سم٤مًمقرق ٟم٘مداً 

تٚمٗم٧م إٓ ُم٤م اظم, ومٛمـ زاد أو اؾمتزاد وم٘مد أرسمك, يدًا سمٞمدٍ , ُمثاًل سمٛمثؾٍ , واعمٚمح سم٤معمٚمح, واًمِمٕمػم سم٤مًمِمٕمػم

 .شأًمقاٟمف

قمـ , (   4: رىمؿ, 11 / )ومٚمؿ أضمده إٓ قمٜمد أيب قمقاٟم٦م ذم ُمًٜمده , شواًمٗمْمؾ رسم٤م » : وأُم٤م ىمقًمف

اًمٗمْم٦م سم٤مًمٗمْم٦م واًمذه٥م سم٤مًمذه٥م ُمثؾ سمٛمثؾ » : ٟمٌل اًمتقسم٦م ي٘مقل ؾمٛمٕم٧م أسم٤م اًم٘م٤مؾمؿ  أيب هريرة 

ىم٤مل رؾمقل : ىم٤مل قمـ أيب ؾمٕمٞمد , (12 : ص)طمٜمٞمٗم٦م ٕيب ٟمٕمٞمؿ  ويمذًمؽ ذم ُمًٜمد أيب. شواًمٗمْمؾ رسم٤م 

ش ..اًمذه٥م سم٤مًمذه٥م ُمثال سمٛمثؾ, واًمٗمْمؾ رسم٤م, واحلٜمٓم٦م سم٤محلٜمٓم٦م ُمثال سمٛمثؾ,واًمٗمْمؾ رسم٤م» : اهلل 

, (3 /4)وأقمرض اًمزيٚمٕمل ذم ٟمّم٥م اًمراي٦م , وَل أضمد ُمـ شمٙمٚمؿ ذم احلٙمؿ قمغم هذيـ احلديثلم, احلدي٨م

ُمـ اًمٓمرق إظمرى اًمتل َل وايمتٗمٞم٤م سمتخرجيف , قمـ هذه اًمزي٤مدة( 32 /6)واحل٤مومظ اسمـ طمجر ذم اًمدراي٦م 

 .شُمذيمر ومٞمٝم٤م

 .؛ ٕٟمف اًمّمقاب(د)و( ط)و( ف)واعمث٧ٌم ُمـ , وهق شمّمحٞمػ. ضمرام: ذم إم ( )

 .ومٞمث٧ٌم (: ط)ذم  (4)

 . 6/6, ُمٖمٜمل اعمحت٤مج .اًمٌٞمع ُمع زي٤مدة أطمد اًمٕمقولم قمـ أظمر: رسم٤م اًمٗمْمؾ هق (3)

 .واحلٗمٜم٤مت(: ط)ذم  (2)

 (.ب/631: )سمداي٦م (4)

بح
سب 
زيادة 
النعمة 
تتغلظ 

 لجريمةا
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صػ اًمذي ص٤مر سمف حماًل ًمٚمٌٞمع وهق اعم٤مًمٞم٦م, وهذه اعم٤ًمواة سمٕمد صمٌقت اعم٤ًمواة ىمٓمٕم٤ًم ذم اًمق

سم٤مًمٙمٞمؾ ٓ  ( )إٟمام يتقصؾ إمم ُمٕمرومتٝم٤م ذقم٤ًم وقمروم٤ًم, واًمنمع إٟمام أصم٧ٌم هذه اعم٤ًمواة

اًمتج٤مر إٟمام ُيٓمٚم٥م  ( )ويمذًمؽ ذم قمرف, ( )شيمٞماًل سمٙمٞمٍؾ » : سم٤محل٤ٌمت واحلٗمٜم٤مت, وم٢مٟمف ىم٤مل

اإلشمالف جي٥م وامن اعمثؾ سم٤مًمٜمص وُيٕمتؼم ذًمؽ  اعم٤ًمواة سملم احلٜمٓم٦م واحلٜمٓم٦م سم٤مًمٙمٞمؾ, وقمٜمد

ذم اعم٤ًمواة طمتك  ( )ًمٚمحرُم٦م ُم٤م يٙمقن ُم١مصمراً  سم٤مًمٙمٞمؾ, ومث٧ٌم هبذا اًمٓمريؼ أن اًمٕمٚم٦م اعمقضم٦ٌم

ومٞمٙمقن طمراُم٤ًم, سمٛمٜمزًم٦م ؾم٤مئر إؿمٞم٤مء اًمتل هل٤م ـمقٌل , ئمٝمر سمٕمده اًمٗمْمؾ اخل٤مزم قمـ اعم٘م٤مسمٚم٦م

 .ٟمٌلم يٙمقن ظم٤مًمٞم٤ًم قمـ اعم٘م٤مسمٚم٦مومْمٌؾ ذم أطمد اجل٤م سمآظمر وسم٘ملوقمرٌض إذا ىمقسمؾ واطمٌد 

                                                   

 (.62 /6)ط : هن٤مي٦م(  )

سمرىمؿ ,  3/61, سم٤مب اقمت٤ٌمر اًمتامصمؾ ذم ُم٤م يم٤من ُمقزوٟم٤م, يمت٤مب اًمٌٞمقع), أظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمًٜمـ اًمٙمؼمى(6) 

وصححف احل٤مومظ اسمـ ش واًمؼم سم٤مًمؼم يمٞماًل سمٙمٞمٍؾ » : ُمرومققم٤ًم وومٞمف قمـ قم٤ٌمدة سمـ اًمّم٤مُم٧م ( 1144 

 .4   سمرىمؿ ,  6/ , طمجر ذم اًمتٚمخٞمص احلٌػم

 (.أ/ 3 )د : هن٤مي٦م ( )

أو  أن يث٧ٌم سمٜمص  : هق سمٕمض حم٘م٘مٞمٝمؿواعمخت٤مر قمٜمد , يمٌػماً  اوٓمرسم٧م شمٕمريٗم٤مت احلٜمٗمٞم٦م ًمٚمت٠مصمػم اظمتالوم٤مً  (4)

أو ضمٜمس , أو قمٙمًف, أو ضمٜمس اًمقصػ ذم ٟمقع احلٙمؿ, إمج٤مع اقمت٤ٌمر ٟمقع اًمقصػ ذم ٟمقع احلٙمؿ

 .اًمقصػ ذم ضمٜمس احلٙمؿ

حت٘مٞمؼ , ٦ٌم واعمالئٛم٦م واًمت٠مصمػم ًمٙمامل سم٤مؿم٤محت٘مٞمؼ اعمٜم٤مؾم: ُم٘مدُم٦م اًمتح٘مٞمؼ ًمٙمت٤مب: يٜمٔمر اظمتالومٝمؿ وحت٘مٞم٘مف ذم

 .ـه464 ؾمٜم٦م , 64: اًمٕمدد, 6  : ص, ٟمنم ذم جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى, حمٛمد قمكم إسمراهٞمؿ. د.أ

هق أن يٖمٚم٥م قمغم فمـ اعمجتٝمد أن احلٙمؿ : ُمٕمٜمك يمقن اًمٕمٚم٦م ُم١مصمرٌة ذم احلٙمؿ: وىم٤مل اًم٘م٤ميض ذم اًمت٘مري٥م

 ؾمقاه٤م
ٍ
 .24 /4, الً قمـ اًمٌحر اعمحٞمطٟم٘م .طم٤مصٌؾ قمٜمد صمٌقَت٤م ٕضمٚمٝم٤م, دون رء
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قمغم اًمقضمف - , وُمـ طمٞم٨م اًم٘مْدرصمؿ اعم٤ًمواة ُمـ طمٞم٨م اًمذات ٓ شُمٕمرف إٓ سم٤مجلٜمس

إٓ  ( )إٓ سم٤مًمٙمٞمؾ, وهذه اعم٤ًمواة ٓ ُيتٞم٘مـ هب٤م ( )ٓ ُيٕمرف -اًمذي هق ُمٕمتؼٌم ذقم٤ًم وقمروم٤مً 

سم٤مًمٜمص, وهق  سمٕمد ؾم٘مقط ىمٞمٛم٦م اجلقدة, وم٠مؾم٘مٓمٜم٤م ىمٞمٛم٦م اجلقدة ُمٜمٝم٤م قمٜمد اعم٘م٤مسمٚم٦م سمجٜمًٝم٤م

وهق طمرُم٦م آقمتٞم٤مض قمٜمٝم٤م , ( )وسمدًمٞمٍؾ ذقمل  , ( )شرديئٝم٤م ؾمقاٌء  و ضمٞمده٤م» : ىمقًمف 

قمغم أن يٙمقن اًمدرهؿ  سم٤مع ىمٗمٞمَز طمٜمٓم٦ٍم ضمٞمدٍة سم٘مٗمٞمز طمٜمٓم٦ٍم رديئ٦ٍم ودرهؿٍ سم٤مًمٜمص, وم٢مٟمف ًمق 

٤مط ُم٤ًم جيقز آقمتٞم٤مض قمٜمف ذقم٤ًم إٓ أن إؾم٘مسمٛم٘م٤مسمٚم٦م اجلقدة ٓ جيقز, وُم٤م يٙمقن ُم٤مًٓ ُمت٘مقَّ 

ىمٞمٛم٦م اجلقدة يٙمقن ذـم٤ًم ٓ قمٚم٦ًم؛ ٕٟمف ٓ شم٠مصمػم هل٤م ذم إطمداث اعم٤ًمواة ذم اعمحؾ, واحلٙمؿ 

اًمث٤مسم٧م سم٤مًمٜمص وضمقب اعم٤ًمواة, ومٙم٤من سمٛمٜمزًم٦م اإلطمّم٤من إلجي٤مب اًمرضمؿ, واعم٤ًمواة 

يث٧ٌم سم٤مًم٘مْدر واجلٜمس قمرومٜم٤م أن هذيـ اًمقصٗملم مه٤م اًمٕمٚم٦م,  ( )هل احلٙمؿ عم٤م يم٤من ( )اًمذي

وم٢مٟمف ُمٜمّمقٌص قمٚمٞمف ذم , ( )شاًمرسم٤م سمٛمٜمزًم٦م اًمزٟم٤م » ذم طمدي٨م  ( )ص قمٚمٞمٝماموىمد ُوضمد اًمتٜمّمٞم

                                                   

 .شمٕمرف (: د)ذم  ( )

 .وإصم٤ٌمَت٤م أومم, (ط)و( ف)زي٤مدٌة ُمـ  (6)

 اًمدراي٦م ذم ختري٩م. ) وُمٕمٜم٤مه ي١مظمذ ُمـ إـمالق طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد, َل أضمده: وىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر, َل أضمده ( )

اًمذه٥م » : ٚمؿ سمٚمٗمظوطمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد اًمذي قمٜم٤مه احل٤مومظ هق اًمذي أظمرضمف ُمً, (32 /6, أطم٤مدي٨م اهلداي٦م

, صحٞمح ُمًٚمؿ, شاعمٕمٓمل ومٞمف ؾمقاء وم٘مد أرسمك وأظمذ و, ومٛمـ زاد أو اؾمتزاد, ُمثاًل سمٛمثٍؾ يدًا سمٞمدٍ .......سم٤مًمذه٥م

 ( .41 4, سمرىمؿ, 3/44, سم٤مب اًمٍمف وسمٞمع اًمذه٥م ٟم٘مدا, يمت٤مب اًمٌٞمقع)

 (.ب/616)ف : هن٤مي٦م (4)

 .اًمتل(: د)و( ط)و( ف)ذم  (3)

 .يم٤مٟم٧م (: د)ذم  (2)

 .قمٚمٞمٝم٤م (: ط)ذم  (4)

يمت٤مب ), ُم٤م أظمرضمف احل٤ميمؿ ذم ُمًتدريمف: ًمٙمـ ورد ذم ُمٕمٜم٤مه أطم٤مدي٨ٌم ُمٜمٝم٤م, َل أضمده هبذا اًمٚمٗمظ(1) 

= 
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اعم٤ًمواة  ( )طمدي٨م ُم٤مقمٍز, وهق ُم١مصمٌر ذم إجي٤مب احلٙمؿ, ومٕمرومٜم٤م أٟمف قمٚم٦ٌم ومٞمف, صمؿ سمٕمد ُم٤م صمٌت٧م

, ومٝمق ظم٤مٍل قمـ اًمٕمقض, ىمٓمٕم٤ًم ذم صٗم٦م اعم٤مًمٞم٦م سم٤مقمت٤ٌمر اًم٘مْدر إذا يم٤من ذم أطمد اجل٤مٟمٌلم ومْمٌؾ 

ٓ جيقز أن يٙمقن ُمًتح٘م٤ًم سم٤مًمٌٞمع, وإذا ضُمٕمؾ ُمنموـم٤ًم ذم اًمٌٞمع يٗمًد سمف ومٞمٙمقن رسم٤ًم طمراُم٤ًم 

سم٤مع ُمـ آظمر قمٌدًا سمٕمٌٍد قمغم أن ُيًٚميؿ اًمٌٞمع, وهذا ومْمٌؾ فمٝمر ذقم٤ًم, وًمق فمٝمر ذـم٤ًم سم٠من 

وم٢مّٟمف ٓ جيقز ذًمؽ , ىمد قمّٞمٜمف ُمـ همػم أن يٙمقن سمٛم٘م٤مسمٚم٦م اًمثقب قمقٌض  إًمٞمف ُمع ذًمؽ صمقسم٤مً 

 ( )أٓ شمرى أٟمف عم٤م صم٧ٌم ذقم٤ًم اؾمتح٘م٤مق صٗم٦م اًمًالُم٦م قمـ ؛ومٙمذًمؽ إذا صم٧ٌم ذقم٤مً , اًمٌٞمع

, سمٛمٜمزًم٦م ُم٤م هق صم٤مسم٧ٌم ذـم٤ًم سم٠من ( )طمؼ اًمرد ( )وم٢مذا وم٤مت ذًمؽ صم٧ٌم, اًمٕمٞم٥م سمٛمٓمٚمؼ اًمٌٞمع

 , وهبذا شمٌلّم أن ُم٤م سٟم٤م إًمٞمف هق آقمت٤ٌمرومٞمجده همػم يم٤مشم٥ٍم , أٟمف يم٤مشم٥ٌم  ( )يِمؽمي قمٌدًا قمغم

؛ إلو٤موم٦م احلٙمؿ إمم اًمقصػ اًمذي هق ُم١مصمٌر ( )ٜمّمقصاعم٠مُمقر سمف, وم٢مٟمف شم٠مُمٌؾ ذم ُمٕمٜمك اعم

, واًمرضمؿ إمم اًمزٟم٤م اًمذي هق ُم١مصمٌر ( )ومٞمف, سمٛمٜمزًم٦م إو٤موم٦م اهلالك إمم اًمٙمٗمر اًمذي هق ُم١مصمٌر ومٞمف

ومٞمف, ويمؾ قم٤مىمٍؾ يٕمرف أن ىمقام أُمقره سمٛمثؾ هذا اًمرأي, وم٤مٔدُمل ُم٤م ؾمّخر همػمه ممّـ ذم 

                                                   

اًمرسم٤م صمالصم٦ٌم وؾمٌٕمقن » : ىم٤مل  أن اًمٜمٌل  قمـ اسمـ ُمًٕمقدٍ (  6/4,سم٤مب اًمتٖمٚمٞمظ ذم اًمرسم٤م, اًمتج٤مرات

وواوم٘مف , ط اًمِمٞمخلم وَل خيرضم٤مهصحٞمٌح قمغم ذ: وىم٤مل احل٤ميمؿ, ش.أينه٤م ُمثؾ أن يٜمٙمح اًمرضمؾ أُمف, سم٤مسم٤مً 

 .اًمذهٌل

 .صم٧ٌم(: ط)ذم  ( )

 ( .أ/ 63: )سمداي٦م (6)

 .يث٧ٌم(: ط)ذم  ( )

 .11/  , ذيمر هذه اعم٠ًمًم٦م ذم اعمًٌقط (4)

 (.64 /6)ط : هن٤مي٦م( 3)

 .اًمٜمّمقص(: ط)ذم  (2)

 (.د)ؾم٤مىمٌط ُمـ , ومٞمف: ىمقًمف (4)
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ذم إُمقر اًمٕم٤مضمٚم٦م إٓ سم٤مًمتٗم٤موت ذم هذا  إرض إٓ هبذا اًمرأي, وُم٤م فمٝمر اًمتٗم٤موت سمٞمٜمٝمؿ

 .وم٤معُمٜمْٙمِر ًمف يٙمقن ُمتٕمٜمت٤مً , اًمرأي

گ  گ  ڳ ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ چ :ىمقًمف شمٕم٤ممم :وُمٜمٝم٤م

 .( )وآؾمتٜم٤ٌمط ًمٞمس إٓ اؾمتخراج اعمٕمٜمك ُمـ اعمٜمّمقص سم٤مًمرأي, ( )چں  ں

, وم٢من ( )إفمٝمر وهق, اعمراد اًمٕمٚمامء: أُمراء اًمناي٤م, وىمٞمؾ: اعمراد سم٠موزم إُمر: وىمٞمؾ

أُمراء اًمناي٤م إٟمام يًتٜمٌٓمقن سم٤مًمرأي إذا يم٤مٟمقا قمٚمامء, واؾمتٜم٤ٌمط اعمٕمٜمك ُمـ اعمٜمّمقص سم٤مًمرأي 

إمم ٟمٔم٤مئره وهق قملم اًم٘مٞم٤مس, أو ًمٞمحّمؾ سمف  ( )إُم٤م أن يٙمقن ُمٓمٚمقسم٤ًم ًمتٕمدي٦م طمٙمٛمف سمف

حلٙمؿ وـمٛم٠مٟمٞمٜم٦ُم اًم٘مٚم٥م إٟمام حتّمؾ سم٤مًمقىمقف قمغم اعمٕمٜمك اًمذي ٕضمٚمف صم٧ٌم ا, ـمٛم٠مٟمٞمٜم٦ُم اًم٘مٚم٥م

 :وم٘م٤مل, ذم اعمٜمّمقص, وهذا ٕن اهلل شمٕم٤ممم ضمٕمؾ هذه اًمنميٕم٦م ٟمقرًا وذطم٤ًم ًمٚمّمدور

واًم٘مٚم٥م يرى اًمٖم٤مئ٥م سم٤مًمت٠مُمؾ ومٞمف, , ( )چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ   پ  پ  پ  ڀڀچ

احل٤مرض سم٤مًمٜمٔمر إًمٞمف, أٓ شمرى أن اهلل شمٕم٤ممم ىم٤مل ذم سمٞم٤من طم٤مل ُمـ شمرك  ( )يمام أن اًمٕملم شمرى

                                                   

 . 1ُمـ أي٦م : ؾمقرة اًمٜم٤ًمء ( )

ويمؾ ُمًتخرٍج ؿمٞمًئ٤م يم٤من ُمًتؽًما قمـ أسمّم٤مر (: ) 1/34)ٜمك آؾمتٜم٤ٌمط ذم شمٗمًػمه ىم٤مل اسمـ ضمرير قمـ ُمٕم (6)

 , إذا اؾمتخرضم٧م ُم٤مءه٤م,"اؾمتٜمٌٓم٧م اًمريمٞم٦م":, ي٘م٤مل"ُمًتٜمٌط":اًمٕمٞمقن أو قمـ ُمٕم٤مرف اًم٘مٚمقب, ومٝمق ًمف

ٌَٓمتٝم٤م أٟمٌٓمٝم٤م" ٌَط", و"وَٟم  (., اعم٤مء اعمًتٜمٌط ُمـ إرض"اًمٜمَّ

 . 3/61, شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل: يٜمٔمر ( )

 ( .ط)همػم ُمث٧ٌٍم ذم , سمف: فىمقًم (4)

 .66ُمـ أي٦م : ؾمقرة اًمزُمر (3)

 (.ب/ 3 )د : هن٤مي٦م (2)

انًراد 

تأونٍ 

 :األير

 انعهًاء
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صمؿ ذم رؤي٦م اًمٕملم , ( )چىئېئ  ېئ  ېئ       ىئ     ىئ  ( )   ۆئ    ۆئ   ۈئ  ۈئچ :اًمت٠مُمؾ

ٓ إؿمٙم٤مل أٟمف حيّمؾ سمف ُمـ اًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م ومقق ُم٤م حيّمؾ سم٤مخلؼم, وإًمٞمف أؿم٤مر رؾمقل اهلل قمٚمٞمف 

٤مل قمـ ـوٟمحـ ٟمٕمٚمؿ أن اًمْم, ( )ش٤ميٜم٦م ـًمٞمس اخلؼم يم٤معمٕم »: اًمّمالة اًمًالم ذم ىمقًمف

ًمٓمريؼ واقمت٘مد اًمّمدق ذم ظمؼمه يتٌلم ذم يٙمقن وّٞمؼ اًمّمدر, وم٢مذا أظمؼمه خمؼٌم سم٤م ( )ؼـاًمٓمري

إذا قم٤ميـ أقمالم اًمٓمريؼ اًمٕم٤مدل, ومٙمذًمؽ  صدره سمٕمض آٟمنماح, وإٟمام يتؿ اٟمنماح صدره

ذم رؤي٦م اًم٘مٚم٥م؛ وم٢مٟمف إذا شم٠مُمؾ ذم اعمٕمٜمك اعمٜمّمقص طمتك وىمػ قمٚمٞمف يتؿ سمف اٟمنماح صدره, 

وم٤معمٜمع ُمـ هذا  وشمتح٘مؼ ـمٛم٠مٟمٞمٜم٦م ىمٚمٌف, وذًمؽ سم٤مًمٜمقر اًمذي ضمٕمٚمف اهلل ذم ىمٚم٥م يمؾ ُمًٚمؿ,

يٙمقن ٟمقع طمْجٍر  ,ـمٚم٥م اعمٕمٜمك ومٞمف ( )وإُمر سم٤مًمقىمقف قمغم ُمقاوع اًمٜمص ُمـ همػم ,اًمت٠مُمؾ

ڱ ڱ  چ :ّمدر وـمٛم٠مٟمٞمٜم٦م اًم٘مٚم٥م اًمث٤مسم٧م سم٘مقًمفًمتح٘مٞمؼ ُمٕمٜمك اٟمنماح اًم ( )ورومٕم٤مً 

 .( )چں  ں

                                                   

 (.أ/ 61)ف : هن٤مي٦م ( )

 .42ُمـ أي٦م : ؾمقرة احل٩م (6)

رواه أمحد : ىم٤مل اهلٞمثٛمل ذم اعمجٛمع, (146 رىمؿ , 3 6/ , اعمًٜمد) ذم  أظمرضمف أمحد قمـ اسمـ قم٤ٌمٍس ( ) 

, جمٛمع اًمزوائد. )وصححف اسمـ طم٤ٌمن, ورضم٤مًمف رضم٤مل اًمّمحٞمح, واًمٌزار واًمٓمؼماين ذم اًمٙمٌػم وإوؾمط

 ( .214رىمؿ ,  1 / 

 .ُمـ اهلٜمدي٦م: وىم٤مل اعمح٘مؼ, اًمٕم٤مدل(: ط)سمٕمده٤م ذم  (4)

 ( .ب/  63: )سمداي٦م (3)

 (.61 /6)ط : هن٤مي٦م( 2)

 . 1ُمـ أي٦م : ؾمقرة اًمٜم٤ًمء (4)
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واعمجتٝمد ىمد خيٓمئ , يمٞمػ يًت٘مٞمؿ هذا وقمٜمديمؿ اًم٘مٞم٤مس ٓ يقضم٥م اًمٕمٚمؿ: وم٢من ىمٞمؾ

 .وىمد يّمٞم٥م؟

 اًمٕمٚمؿ ُمـ ـمريؼ اًمٔم٤مهر قمغم وضمٍف يٓمٛمئـ ( )وًمٙمـ حيّمؾ ًمف سم٤مٓضمتٝم٤مد, ٟمٕمؿ: ىمٚمٜم٤م

ڭ    چ:ٟمٔمػم ىمقًمف شمٕم٤ممم ( )وإن يم٤من ٓ يدرك ُم٤م هق احلؼ سم٤مضمتٝم٤مده ٓ حم٤مًم٦م, ومٝمق, ىمٚمٌف

 .وم٢من اعمراد سمف اًمٕمٚمؿ ُمـ طمٞم٨م اًمٔم٤مهر, ( )چڭ  ۇ  

اعمٕمت٤مد سملم اًمٜم٤مس؟  يمٞمػ يًت٘مٞمؿ هذا وأيمثر اعمنموقم٤مت سمخالف اعمٕمٝمقد: وم٢من ىمٞمؾ 

إذا شمرك ذًمؽ  ( )٠مُم٤مومٟمٕمؿ هق سمخالف اعمٕمٝمقد اعمٕمت٤مد قمٜمد اشم٤ٌمع هقى اًمٜمٗمس وإؿم٤مرَت٤م, : ىمٚمٜم٤م

وم٢مٟمف يٙمقن ذًمؽ ُمقاوم٘م٤ًم عم٤م هق اعمٕمٝمقد اعمٕمت٤مد , أن يرضمع إًمٞمف )ورضمع إمم ُم٤م يٜمٌٖمل ًمٚمٕم٤مىمؾ 

ذم  ( )ف اًم٘مٚم٥موم٤ٌمقمت٤ٌمر هذا اًمت٠مُمؾ حيّمؾ اًمٌٞم٤من قمغم وضمٍف يٓمٛمئـ إًمٞم ,( قمٜمد اًمٕم٘مالء

                                                   

 .٤مىم٦م, وهم٤مي٦م اًمقؾمع واعمجٝمقد ًمدى اإلٟم٤ًمنسمذل اًمٓم: وظمالصتٝم٤م أٟمف, آضمتٝم٤مد ذم اًمٚمٖم٦م ي٠ميت ًمٕمدة ُمٕم٤مين( ) 

 .اعمحٞمط ٓسمـ قم٤ٌمد؛ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م؛ ًم٤ًمن اًمٕمرب؛ شم٤مج اًمٕمروس: ذم "ضمٝمد"يٜمٔمر ُم٤مدة 

, شمٕمددت إىمقال ذم شمٕمريػ آضمتٝم٤مد, وًمٙمٜمٝم٤م ذم احل٘مٞم٘م٦م شمتٗمؼ ذم اًم٘مّمد, ومم٤م ضم٤مء ذم شمٕمريٗمف: واصٓمالطم٤مً 

, اًمتحّمٞمؾ. ر ومٞمام ٓ يٚمح٘مف ًمقم ُمع اؾمتٗمراغ اًمقؾمع ومٞمفاؾمتٗمراغ اًمقؾمع ذم اًمٜمٔم: ُم٤م اظمت٤مره إرُمقي أٟمف

, اًمٕمٚمٛمٞم٦م. ط, هن٤مي٦م اًمًقل. اؾمتٗمراغ اجلٝمد ذم درك إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م: ؛ وقمرومف اًمٌٞمْم٤موي سم٘مقًمف 6/61

 / 14. 

 .6/424, ؛ ُمرىم٤مة اًمقصقل1 4/6, ؛ اإلطمٙم٤مم ًممُمدي  /4, اًمٗمّمقل ًمٚمجّم٤مص: ويٜمٔمر ذم شمٕمريٗمف

 .وهق(: ف)ذم  (6)

 .1 ُمـ أي٦م : ة اعمٛمتحٜم٦مؾمقر ( )

 .وأُم٤م(: ط)ذم  (4)

 (. د) ؾم٤مىمط ُمـ  (3)

 .يٓمٛمئـ اًم٘مٚم٥م إًمٞمف(: ط)ذم  (2)

إَراد عهً 

 نساٌ انُفاج

إَراد 

 وجىاته
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ـٌ طمؼٌّ  آٟمتٝم٤مء, واقمت٘م٤مد احل٘مّٞم٦م ذم اًمٜمّمقص ومرٌض  يمام , , وـمٚم٥م ـمٛم٠مٟمٞمٜم٦م اًم٘مٚم٥م ومٞمف طمً

 . ( )چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  چ :أظمؼم اهلل شمٕم٤ممم قمـ اخلٚمٞمؾ صٚمقات اهلل قمٚمٞمف

وم٘مد سمٞمٜم٤م أن اعمراد سمف , ( )چی  جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب       حب  خبچ :وُمٜمٝم٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم 

ًمرضمقع إًمٞمف قمٜمد اعمٜم٤مزقم٦م, وومٞمف سمٞم٤من أن اًمرضمقع إًمٞمف يٙمقن سم٠مُمر اهلل اًم٘مٞم٤مس اًمّمحٞمح, وا

 .وأُمر اًمرؾمقل

اعمراد هق اًمرضمقع إمم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م؛ ٕٟمف قمّٚمؼ ذًمؽ سم٤معمٜم٤مزقم٦م, : وٓ جيقز أن ُي٘م٤مل 

سم٤مًمٕمٛمؾ سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م همػم ُمتٕمٚمٍؼ سمنمط اعمٜم٤مزقم٦م؛ وٕن اعمٜم٤مزقم٦م سملم اعم١مُمٜملم ذم  وإُمر

ىمٚمَّام شم٘مع ومٞمام ومٞمف ٟمٌص ُمـ يمت٤مٍب أو ؾمٜم٦ٍم, ومٕمرومٜم٤م أن اعمراد سمف اعمٜم٤مزقم٦م ومٞمام ًمٞمس  أطمٙم٤مم اًمنمع

ذم قمٞمٜمف ٟمص, وأن اعمراد هق إُمر سم٤مًمرد إمم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م سمٓمريؼ اًمت٠مُمؾ ومٞمام هق ُمثؾ 

 .هذه اعمامصمٚم٦م سم٢مقمامل اًمرأي وـمٚم٥م اعمٕمٜمك ومٞمف ( )ذًمؽ اًمٌمء ُمـ اعمٜمّمقص, وإٟمام شُمٕمرف

رؾمقل اهلل صمؿ إظم٤ٌمر قمـ 
( )

ذم هذا اًم٤ٌمب أيمثر ُمـ أن حتَم,  وقمـ اًمّمح٤مسم٦م  

 .( )وأؿمٝمر ُمـ أن ختٗمك

َٛمٜم٤م رؾمقل اهلل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم ُمـ ـمريؼ اعم٘م٤مي٦ًم, قمغم  ومقضمٌف ُمـ ذًمؽ ُم٤م قمٚمَّ

ٌْٚم٦م ذم طم٤مًم٦م اًمّمقمطملم ؾم٠مًمف قمـ  ُم٤م روي أٟمف ىم٤مل ًمٕمٛمر  أرأي٧َم ًمق متْمٛمْم٧م » : اًمُ٘م

                                                   

 .621ُمـ أي٦م : ؾمقرة اًمٌ٘مرة ( )

 .31ُمـ أي٦م : ؾمقرة اًمٜم٤ًمء (6)

 .يٕمرف(: د)ذم  ( )

 (.ب/ 61)ف : هن٤مي٦م (4)

إطمٙم٤مم اًمٗمّمقل : اًم٘مٞم٤مس ذم ٜمٔمر إدًم٦م ُمـ إطم٤مدي٨م وأصم٤مر قمغم طمجٞم٦موشم(. 61 /6)ط : هن٤مي٦م (3)

 .14 / ص, ؛ هن٤مي٦م اًمًقل6/14, ىمقاـمع إدًم٦م,  34: ص ,ًمٚم٤ٌمضمل

أدنح 

انجًهىر 

يٍ 

ألحادَث ا

 واِثار
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ٍ
وم٢منَّ سم٤مًم٘مٌٚم٦م ُيْٗمَتَتُح ـمريُؼ اىمتْم٤مء , ( )وهذا شمٕمٚمٞمؿ اعم٘م٤مي٦ًم, ( )شيك ؟ صمؿ جمجتف أيم٤من ي, سمامء

اًمِمٝمقة, وٓ حيّمؾ سمٕمٞمٜمف اىمتْم٤مء اًمِمٝمقة, يمام أن سم٢مدظم٤مل اعم٤مء ذم اًمٗمؿ ُيٗمتتح ـمريؼ 

ـٌ أيمٜم٧م » : ( )وىم٤مل ًمٚمخثٕمٛمٞم٦م .اًمنمب وٓ حيّمؾ سمف اًمنمب أرأي٧ِم ًمق يم٤من قمغم أسمٞمؽ َدْي

وهذا شمٕمٚمٞمؿ اعم٘م٤مي٦ًم وسمٞم٤مٌن سمٓمريؼ , ( )شومديـ اهلل أطمؼ » : ىم٤ملٟمٕمؿ, : ( )ىم٤مًم٧مش  شم٘مْمٞمٜمف؟

 .إقمامل اًمرأي

                                                   

: سمرىمؿ, سم٤مب اًم٘مٌٚم٦م ًمٚمّم٤مئؿ) وأسمق داود ذم اًمًٜمـ , ( /6 - /36 ذم ُمًٜمد قمٛمر )أظمرج ٟمحقه أمحد  ( )

وأظمرضمف اًمدارُمل , ُمٜمٙمر: وىم٤مل, 2 1 : سمرىمؿ,  61/ , واًمٜم٤ًمئل ذم اًمٙمؼمى, وؾمٙم٧م قمٜمف( 14 6

سم٤مب )واسمـ ظمزيٛم٦م ذم صحٞمحف , (464 : سمرىمؿ, 6/66, اًمرظمّم٦م ذم اًم٘مٌٚم٦م ًمٚمّم٤مئؿ: سم٤مب)ذم ؾمٜمٜمف 

يمت٤مب )واحل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك , (111 : سمرىمؿ, 643/ , ىمٌٚم٦م اًمّم٤مئؿ سم٤معمْمٛمْم٦م متثٞمؾ اًمٜمٌل 

 .وصححف وواوم٘مف اًمذهٌل, (312/ , اًمّمقم

 (.أ/ 636: )سمداي٦م (6)

, سمٗمتح اخل٤مء, وإؾمٙم٤من اعمثٜم٤مة, وومتح اًمٕملم, ىمٌٞمٚم٦ٌم ُمـ ىم٤ٌمئؾ اجلزيرة اًمٕمرسمٞم٦م: وظَمثَْٕمؿ. َل أضمد ُمـ شمرضمؿ هل٤م( ) 

, شم٘مع دي٤مرهؿ اًمٞمقم ُم٤م سملم سمِٞمِم٦م وشُمرسَم٦م, ُمـ اًم٘محٓم٤مٟمٞم٦م: وىمٞمؾ, ُمـ ُمٕمد: ىمٞمؾ, ظمثٕمؿ سمـ أٟمامر: وهؿ

 .أهب٤م-قمغم ـمريؼ اًمٓم٤مئػ: وىمٞمؾ

 .    / , ًمف؛ ُمٕمجؿ ىم٤ٌمئؾ اًمٕمرب ًمٕمٛمر يمّح٤م24 /6, َتذي٥م إؾمامء واًمٚمٖم٤مت: يٜمٔمر 

 .وم٘م٤مًم٧م(: ط)و( ف)ذم  (4)

وُمًٚمٌؿ ذم , ( 13 سمرىمؿ, سم٤مب ُمـ ُم٤مت وقمٚمٞمف صقم, يمت٤مب اًمّمقم)أظمرج ٟمحقه اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف  (3)

أن : يمالمه٤م قمـ اسمـ قم٤ٌمٍس ريض اهلل قمٜمٝمام( 6441سمرىمؿ , ىمْم٤مء اًمّمٞم٤مم قمـ اعمٞم٧م: سم٤مب)اًمّمحٞمح 

أرأي٧م ًمق يم٤من قمٚمٞمٝم٤م ديـ » : وم٘م٤مل. ٝم٤م صقم ؿمٝمروقمٚمٞم, إن أُمل ُم٤مشم٧م: وم٘م٤مًم٧م,  اُمرأة أشم٧م رؾمقل اهلل 

 .واًمٚمٗمظ عمًٚمؿ. شومديـ اهلل أطمؼ سم٤مًم٘مْم٤مء » : ىم٤مل. ىم٤مًم٧م ٟمٕمؿ. شأيمٜم٧م  شم٘مْمٞمٜمف 
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ـٌ » : ىمْم٤مء رُمْم٤من ُمتٗمرىم٤مً وىم٤مل ًمٚمذي ؾم٠مًمف قمـ  وم٘مْمٞم٧م , أرأي٧م ًمق يم٤من قمٚمٞمؽ دي

, ( )شاهلل أطمؼ سم٤مًمتج٤موز » : ٟمٕمؿ, وم٘م٤مل: ( )وم٘م٤مل, ش؟ ( )واًمدرمهلم أيم٤من ي٘مٌؾ ُمٜمؽ اًمدرهؿ

ًمٚمٛم٘م٤مي٦ًم  ومٝمذا شمٕمٚمٞمؿٌ , ( ) شومتقوئل ًمٙمؾ صالةٍ , اٟمٗمجر إٟمف دم قمرٍق » : وىم٤مل ًمٚمٛمًتح٤مو٦م

ُؾ ذًمؽ اعمقوع ًمٚمتٓمٝمػم وضم٥م  ًْ سمٓمريؼ أن اًمٜمجس عَم٤َّم ؾم٤مل طمتك ص٤مر فم٤مهرًا ووضم٥م هَم

 .شمٓمٝمػُم أقمْم٤مء اًمقوقء سمف

اهلرة ًمٞم٧ًم سمٜمج٦ًٍم؛ ٕهن٤م ُمـ اًمٓمقاوملم قمٚمٞمٙمؿ »  :وىم٤مل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم

وم٢من  ,ي٦ًم سم٤مقمت٤ٌمر اًمقصػ اًمذي هق ُم١مصمٌر ذم احلٙمؿوهذا شمٕمٚمٞمٌؿ ًمٚمٛم٘م٤م, ( )ش واًمٓمقاوم٤مت

ٕضمؾ قمٛمقم اًمٌٚمقى واًميورة,  ؛ف ُم١مصمٌر ذم ُمٕمٜمك اًمتخٗمٞمػ, ودومع صٗم٦م اًمٜمج٤مؾم٦مقَ اًمٓمَّ 

ومٔمٝمر أٟمف قمّٚمٛمٜم٤م اًم٘مٞم٤مس واًمٕمٛمؾ سم٤مًمرأي يمام قمٚمٛمٜم٤م أطمٙم٤مم اًمنمع, وُمٕمٚمقٌم أٟمف ُم٤م قمٚمٛمٜم٤م 

 .ؽ ًمٜمٕمٛمؾ سمف ومٞمام ٓ ٟمص ومٞمفذًمؽ ًمٜمٕمٛمؾ سمف ذم ُمٕم٤مرو٦م اًمٜمّمقص, ومٕمرومٜم٤م أٟمف قمٚمَّٛمٜم٤م ذًم

                                                   

 (.أ/36 )د : هن٤مي٦م ( )

 .ىم٤مل(: ط)ذم  (6)

ـٌ : وىم٤مل, 14 /6, ىمٓمٜمل ذم ؾمٜمٜمف واًمدار, 6/616, أظمرج ٟمحقه اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم اعمّمٜمػ ( ) إؾمٜم٤مٌد طمً

 .  وٓ يث٧ٌم ُمتّمالً , ٌؾ إٓ إٟمف ُمرؾم

 :سمرىمؿ, سم٤مب همًؾ اًمدم, يمت٤مب اًمقوقء)  :وأظمرج ٟمحقه اًمٌخ٤مري ذم اًمّمحٞمح, َل أضمده هبذا اًمٚمٗمظ (4)

, (441: سمرىمؿ, سم٤مب اعمًتح٤مو٦م وهمًٚمٝم٤م وصالَت٤م, يمت٤مب احلٞمض:) وُمًٚمٌؿ ذم اًمّمحٞمح, (661

سمٜم٦م أيب طمٌٞمٍش إمم اًمٜمٌل ضم٤مءت وم٤مـمٛم٦م ا: وطمدي٨م اًمٌخ٤مري قمـ هِم٤مم سمـ قمروة قمـ أسمٞمف قمـ قم٤مئِم٦م ىم٤مًم٧م

 ,أوم٠مدع اًمّمالة؟ وم٘م٤مل رؾمقل اهلل , ي٤م رؾمقل اهلل إين اُمرأة أؾمتح٤مض ومال أـمٝمر: وم٘م٤مًم٧م : « إٟمام ٓ

وم٢مذا أىمٌٚم٧م طمٞمْمتؽ ومدقمل اًمّمالة, وإذا أدسمرت وم٤مهمًكم قمٜمؽ اًمدم صمؿ صكم  ,ذًمؽ قمرٌق وًمٞمس سمحٞمضٍ 

 . قىم٧مصمؿ شمقوئل ًمٙمؾ صالة طمتك جيلء ذًمؽ اًم: وىم٤مل أيب: ىم٤مل هِم٤ممش 

 . 4 : شم٘مدم خترجيف ص (3)
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( )ووضمٌف آظمر أٟمف أُمر أصح٤مسمف سمذًمؽ, وم٢مٟمف ىم٤مل عمٕم٤مذ
  سمؿ » : طملم وضّمَٝمُف إمم اًمٞمٛمـ

. سمًٜم٦م رؾمقل اهلل: ىم٤ملش وم٢من َل دمد ذم يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم؟» : ىم٤مل. سمٙمت٤مب اهلل: ىم٤ملش شم٘ميض ؟

ؼ رؾمقل رؾمقًمف عم٤م احلٛمد هلل اًمذي وومَّ » : ىم٤مل. َأضمتٝمد رأيل: ىم٤ملش ؟( )وم٢من َل دمد»: ىم٤مل

اىمض سمٙمت٤مب اهلل, » : طملم وضّمَٝمُف إمم اًمٞمٛمـ وىم٤مل ٕيب ُمقؾمك , ( )شيرى سمف رؾمقًمف 

وىم٤مل ًمٕمٛمرو سمـ , ( )شوم٤مضمتٝمد رأيؽ  ,رؾمقل اهلل, وم٢من َل دمد ومًٌٜم٦م, وم٢من َل دمد

( )اًمٕم٤مص
 : « قمغم أٟمؽ إن اضمتٝمدت» : قمغم ُم٤مذا أىميض؟ وم٘م٤مل: ىم٤ملش اىمض سملم  هذيـ ,

                                                   

ُمٕم٤مذ سمـ ضمٌؾ سمـ قمٛمرو سمـ أوس, أسمق قمٌد اًمرمحـ, اًمّمح٤ميب إٟمّم٤مري اخلزرضمل, اإلُم٤مم اعم٘مدم ذم : هق ( )

إمم أهؾ اًمٞمٛمـ داقمٞم٤ًم وُمٕمٚماًم, ىمدم ُمـ اًمٞمٛمـ ذم ظمالوم٦م أيب سمٙمٍر,  قمٚمؿ احلالل واحلرام, أرؾمٚمف اًمٜمٌل 

 .ؾمٜم٦م 4 هـ, وقم٤مش 1 , أو 4 وم٤مشمف سم٤مًمٓم٤مقمقن ؾمٜم٦م وحلؼ سم٤مجلٝم٤مد ذم سمالد اًمِم٤مم, ويم٤مٟم٧م و

/  , ؛ اإلص٤مسم٦م61/  , ؛ ؿمذرات اًمذه٥م11/ 6, ؛ َتذي٥م إؾمامء411/  , صٗم٦م اًمّمٗمقة: يٜمٔمر

462. 

 .ذم ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل(: ط)سمٕمده٤م ذم  (6)

: ) يواًمؽمُمذ, (314 سمرىمؿ , سم٤مب اضمتٝم٤مد اًمرأي ذم اًم٘مْم٤مء, يمت٤مب إىمْمٞم٦م) , داود ذم ؾمٜمٜمف أظمرضمف أسمق ( )

هذا طمدي٨ٌم ٓ ٟمٕمرومف إٓ : وىم٤مل( 61  سمرىمؿ , ضم٤مء ذم اًم٘م٤ميض يمٞمػ ي٘ميض؟ سم٤مب ُم٤م, يمت٤مب إطمٙم٤مم

هذا طمدي٨ٌم (: 4 4/4) ,وىم٤مل اسمـ طمزم ذم اإلطمٙم٤مم. وًمٞمس إؾمٜم٤مده قمٜمدي سمٛمتّمؾ, ُمـ هذا اًمقضمف

 .طمدي٨ٌم وٕمٞمٌػ سم٢ممج٤مع أهؾ اًمٜم٘مؾ(: 4 1/3), وىم٤مل اسمـ اعمٚم٘مـ ذم اًمٌدر اعمٜمػم, ؾم٤مىمط

وؾمٞم٠ميت , صمؿ ذيمر رؾم٤مًم٦م قمٛمر إمم أيب ُمقؾمك, هذا إٟمام ورد قمـ قمٛمر:  ٤66مل اًمزريمٌم ذم اعمٕمتؼم صىم (4)

 .46 : ذيمره٤م ص

, أؾمٚمؿ قم٤مم أسمق حمٛمد :, أسمق قمٌد اهلل, وىمٞمؾاًم٘مرر اًمًٝمٛمل سمـ اًمٕم٤مص سمـ وائؾ سمـ ه٤مؿمؿ,قمٛمرو : هق (3)

ره رؾمقل اهلل ظمٞمؼم ؾمٜم٦م ؾمٌٍع ًمٚمٝمجرة واؾمتٕمٛمٚمف  قمغم قُمامن, أرؾمٚمف  ذم همزوة ذات اًمًالؾمؾ, , وأُمَّ

 :هـ, وىمٞمؾ 4, شمقذم ؾمٜم٦م قمٛمر ذم ضمٞمٍش إمم ُمٍم ومٗمتحٝم٤م, وروي ًمف قمدة أطم٤مدي٨م قمـ رؾمقل اهلل 

 .همػم ذًمؽ

= 
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ومٚمق َل يٙمـ اضمتٝم٤مد , ( )شومٚمؽ طمًٜم٦ٌم واطمدٌة , ٚمؽ قمنم طمًٜم٤مٍت, وإن أظمٓم٠متوم, ( )وم٠مص٧ٌم

 .سمحيشمف اًمرأي ومٞمام ٓ ٟمص ومٞمف ُمدريم٤ًم ُمـ ُمدارك أطمٙم٤مم اًمنمع عَم٤َم أُمر سمف رؾمقل اهلل 

يم٤من يِم٤مور أصح٤مسمف ذم أُمقر احلرب شم٤مرًة, وذم أطمٙم٤مم اًمنمع  ووضمٌف آظمر أٟمف 

, وؿم٤مورهؿ ذم ُمٗم٤مداة ( )إذان واًم٘مّم٦م ومٞمف ُمٕمرووم٦مٌ أٟمف ؿم٤مورهؿ ذم أُمر  ( )شم٤مرًة, أٓ شمرى

وم٤مؾمتحًـ , سم٤مًم٘متؾ قمٚمٞمف سم٤مًمٗمداء وأؿم٤مر قمٛمر  طمتك أؿم٤مر أسمق سمٙمٍر  إؾم٤مرى يقم سمدرٍ 

ٌّف,  ُم٤م أؿم٤مر سمف يمؾ واطمٍد ُمٜمٝمام سمرأيف طمتك ؿم
أسم٤م سمٙمٍر ذم ذًمؽ سم٢مسمراهٞمؿ ُمـ إٟمٌٞم٤مء قمٚمٞمٝمؿ  ( )

                                                   

 .3/6, ؛ اإلص٤مسم٦م1 /6, ؛ َتذي٥م إؾمامء 44/ , أؾمد اًمٖم٤مسم٦م: يٜمٔمر ذم شمرمجتف

 (.1  /6)ط : هن٤مي٦م(  )

واحل٤ميمؿ ذم  ,4131  :سمرىمؿ, 4/613 ـ اًمٕم٤مص أظمرج ٟمحقه أمحد ذم اعمًٜمد ُمـ طمدي٨م قمٛمرو سم (6)

يمت٤مب ), ويٖمٜمل قمٜمف ُم٤م رواه اًمٌخ٤مري ذم اًمّمحٞمح, وصححف وشمٕم٘مٌف اًمذهٌل, 4/11, اعمًتدرك

يمت٤مب ) , وُمًٚمٌؿ ذم اًمّمحٞمح, (36 4: سمرىمؿ, سم٤مب أضمر احل٤ميمؿ إذا اضمتٝمد وم٠مص٤مب أو أظمٓم٠م, آقمتّم٤مم

وهمػممه٤م قمـ قمٛمرو سمـ , (4314: سمرىمؿ, أظمٓم٠م سم٤مب سمٞم٤من أضمر احل٤ميمؿ إذا اضمتٝمد وم٠مص٤مب أو, إىمْمٞم٦م

وإذا طمٙمؿ , صمؿ أص٤مب ومٚمف أضمران, إذا طمٙمؿ احل٤ميمؿ وم٤مضمتٝمد» :ي٘مقل أٟمف ؾمٛمع رؾمقل اهلل  اًمٕم٤مص

 .شصمؿ أظمٓم٠م ومٚمف أضمر , وم٤مضمتٝمد

 .يرى(: د)ذم  ( )

 ب سمدءسم٤م, يمت٤مب إذان)يمام روى اًمٌخ٤مري ذم اًمّمحٞمح  اعمِم٤مورة ذم أُمر إذان يم٤مٟم٧م سملم اًمّمح٤مسم٦م (4) 

يمالمه٤م قمـ (  12: سمرىمؿ, سم٤مب سمدء إذان, يمت٤مب اًمّمالة)وُمًٚمٌؿ ذم اًمّمحٞمح , (214: سمرىمؿ, إذان

ومٞمتحٞمٜمقن اًمّمٚمقات وًمٞمس يٜم٤مدي , يم٤من اعمًٚمٛمقن طملم ىمدُمقا اعمديٜم٦م جيتٛمٕمقن: قمٌد اهلل سمـ قمٛمر أٟمف ىم٤مل

: وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ, اًمٜمّم٤مرىاختذوا ٟم٤مىمقؾم٤ًم ُمثؾ ٟم٤مىمقس : وم٘م٤مل سمٕمْمٝمؿ, ومتٙمٚمٛمقا يقُم٤ًم ذم ذًمؽ, هب٤م أطمدٌ 

ي٤م سمالل ىمؿ » : ىم٤مل رؾمقل اهلل . أوٓ شمٌٕمثقن رضمالً يٜم٤مدي سم٤مًمّمالة: وم٘م٤مل قمٛمر. ىمرٟم٤ًم ُمثؾ ىمرن اًمٞمٝمقد

 .   ووردت رواي٤مٍت أظمرى شم١ميمد هذا اعمٕمٜمك, شومٜم٤مد سم٤مًمّمالة 

 .(ب/ 636: )سمداي٦م (3)

انشىري 

فٍ أيىر 

انحرب 

 وغُرها
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وم٢مٟمف , اعمالئٙم٦م سمٛمٞمٙم٤مئٞمؾ ُمـو, ( )چڇ  ڇ  ڇ   ( )چ  ڇچ: طمٞم٨م ىم٤مل اًمًالم

ٌَّف قمٛمر سمٜمقٍح صٚمقات اهلل قمٚمٞمف ُمـ إٟمٌٞم٤مء قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم طمٞم٨م ىم٤مل  :يٜمزل سم٤مًمرمح٦م, وؿم

وم٢مٟمف  يٜمزل , وسمجؼميؾ ُمـ اعمالئٙم٦م قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم, ( )چوئ     وئ     ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ   چ

سم٤مًمٕمذاب, صمؿ ُم٤مَل إمم رأي أيب سمٙمٍر 
( ). 

أي٦م,  ( )چۆئ  ۆئ     ۈئ    ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ چ :ومٗمل ذًمؽ ٟمزل ىمقًمف: وم٢من ىمٞمؾ

 .وًمق يم٤من ُمًتحًٜم٤ًم عم٤م قمقشمٌقا قمٚمٞمف

ېئ  ېئ   چ :سمؾ ومٞمام ٟمصَّ اهلل قمٚمٞمف سم٘مقًمف, اًمٕمت٤مب ُم٤م يم٤من ذم اعمِمقرة: ىمٚمٜم٤م

ـْ ( )وٟمحـ ٓ ٟم٘مقل هبذا .يمؾُّ جمتٝمٍد ُمّمٞم٥ٌم  ( ):صمؿ هذا إٟمام يٚمزم ُمـ ي٘مقل, ( )چىئ  , وًمٙم

                                                   

 (.أ/614)ف : هن٤مي٦م( ) 

 .2 ُمـ أي٦م : ؾمقرة إسمراهٞمؿ (6)

 .62ُمـ أي٦م : حؾمقرة ٟمق ( )

وأىمرهب٤م عم٤م ذيمره اعم١مًمػ رمحف اهلل ُم٤م , ذم أهى سمدٍر وردت سم٠مًمٗم٤مٍظ خمتٚمٗم٦مٍ  ًمٚمّمح٤مسم٦م  ُمِم٤مورة اًمٜمٌل  (4)

 (.44 /1 )؛ واًمٓمؼماين ذم اًمٙمٌػم( / 1 ) اهلل سمـ ُمًٕمقٍد  رواه أمحد ذم اعمًٜمد ُمـ طمدي٨م قمٌد

 .2ُمـ أي٦م : ؾمقرة إٟمٗم٤مل (3)

 .٘م٦مُمـ ٟمٗمس أي٦م اًم٤ًمسم (2)

 .إن (: ط)سمٕمده٤م ذم  (4)

اعمّمٞم٥م ذم اًمٗمروع واًمٔمٜمٞم٤مت واطمٌد, وهق ىمقل اًمِم٤مومٕمٞم٦م واحلٜم٤مسمٚم٦م وأيب طمٜمٞمٗم٦م وُم٤مًمٍؽ : ىم٤مل مجٝمقر اًمٕمٚمامء(1) 

يمؾ جمتٝمٍد ُمّمٞم٥ٌم واحلؼ واطمد, وهٜم٤مك : وهق ىمقل اعمٕمتزًم٦م, وىم٤مل احلٜمٗمٞم٦م ذم اًم٘مقل أظمر, ذم ىمقلٍ 

٤م اًمٕمٚمامء سمتقؾمٍع ُم٠ًمًم٦م شمّمقي٥م اعمجتٝمد, ذيمره: هذه اعم٠ًمًم٦مأىمقاٌل أظمرى, وًمٙمؾ ىمقٍل دًمٞمٚمف, وشُمًّٛمك 

 .وأدًم٦ٍم وُمٜم٤مىمِم٦م

؛ اإلطمٙم٤مم  11 /6, ؛ اعمًتّمٗمك 4: ص, ؛ اًمٚمٛمع41 /6, ؛ اعمٕمتٛمد411: ص, اًمرؾم٤مًم٦م: يٜمٔمر

= 

إَراد 

عهً 

دنُم 

 انشىري

جىاب 

 اإلَراد
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, صمؿ اعمجتٝمد ىمد خيٓمئ وىمد يّمٞم٥م يمام ذم هذه إقِمامُل اًمرأي واعمِمق: ٟم٘مقل ـٌ رة ُمًتحً

 رأيف, صمؿ أص٤مب أطمدمه٤م ( )واضمتٝمد يمؾ واطمٍد ُمٜمٝمؿ احل٤مدصم٦م, وم٘مد ؿم٤مورمه٤م رؾمقل اهلل 

 ًمٞمس ذم احلرب ظم٤مص٦ًم, وًمٙمـ ( )چ ڤ  ڦ  ڦ   چ:وهبذا شمٌلم أن ىمقًمف دون أظمر,

( )يتٜم٤مول يمؾ ُم٤م يت٠مشمك ومٞمف
قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم  ٕيب سمٙمٍر  إقِمامُل اًمرأي, وىم٤مل رؾمقل اهلل 

 
ٍ
, ( )شوم٢مين ومٞمام َل يقح إزم ُمثٚمٙمام  ,ىمقٓ» : وقمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام يقُم٤ًم وىمد ؿم٤مورمه٤م ذم رء

وىمد شمريمٝمؿ رؾمقل اهلل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم قمغم اعمِم٤مورة سمٕمده ذم أُمر اخلالوم٦م طملم َل 

ؿ يمؾُّ واطمٍد ٤م ؿم٤موروا ومٞمف شمٙمٚمَّ , وعَمَّ ( )ُمع قمٚمٛمف أٟمف ٓ سمد هلؿ ُمـ ذًمؽ, يٜمص قمغم أطمٍد سمٕمٞمٜمف

أٓ شمروقن : سمرأيف إمم أن اؾمت٘مر إُمر قمغم ُم٤م ىم٤مًمف قمٛمر سمٓمريؼ اعم٘م٤مي٦ًم واًمرأي, وم٢مٟمف ىم٤مل

( )ُٕمر
يٕمٜمل اإلُم٤مُم٦م ًمٚمّمالة, واشمٗم٘مقا قمغم . ( )قل اهلل ُٕمر ديٜمٙمؿـدٟمٞم٤ميمؿ سمٛمـ ريض سمف رؾم 

                                                   

, ؛ يمِمػ إهار1 4: ص, ؛ ذح شمٜم٘مٞمح اًمٗمّمقل414 :ص, ؛ اعمًقدة  1 /4, ًممُمدي

 .11 /6, ؛ ومقاشمح اًمرمحقت4/616, شمٞمًػم اًمتحرير ؛1 /4, اًمٙمت٤مب اإلؾمالُمل. ط, ًمٚمٌخ٤مري

 .ُمٜمٝمام (: د)ذم  ( )

 .31 ُمـ أي٦م : ؾمقرة آل قمٛمران (6)

 .سمف(: ف)ذم  ( )

 . واهلل أقمٚمؿ, َل أضمده(4) 

؛ وُمًٚمٌؿ ذم اًمّمحٞمح (1 46: سمرىمؿ, سم٤مب آؾمتخالف, يمت٤مب إطمٙم٤مم)أظمرج اًمٌخ٤مري ذم اًمّمحٞمح  (3)

: ٝمام ىم٤ملُمـ طمدي٨م قمٌداهلل سمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜم( 4 41: سمرىمؿ, وشمريمفسم٤مب آؾمتخالف , يمت٤مب اإلُم٤مرة)

وإن أشمرك وم٘مد شمرك , سمٙمرٍ  إن أؾمتخٚمػ وم٘مد اؾمتخٚمػ ُمـ هق ظمػٌم ُمٜمل أسمق: ؟ ىم٤مل أٓ شمًتخٚمػ: ىمٞمؾ ًمٕمٛمر )

 ...(.ُمـ هق ظمػٌم ُمٜمل رؾمقل اهلل 

 (.   /6)ط : هن٤مي٦م( 2)

سم٤مب إُم٤مُم٦م , يمت٤مب اإلُم٤مُم٦م) واًمٜم٤ًمئل ذم اًمًٜمـ , ( 6/ ) ًمٙمـ أظمرج أمحد ذم اعمًٜمد, َل أضمده هبذا اًمٚمٗمظ (4)

= 
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قا قمغم ضمقاز ـرع, وىمد اشمٗم٘مـاًمِماخلالوم٦م ُمـ أهؿ ُم٤م يؽمشم٥م قمٚمٞمف أطمٙم٤مم  ( )رأيف, وَأُْمرُ 

, ( )٤ًم ومٝمق ُمٜمت٘مٌض ـإن يم٤من هذا ىمٞم٤مؾم: قلـاًمٕمٛمؾ ومٞمف سمٓمريؼ اًم٘مٞم٤مس, وٓ ُمٕمٜمك ًم٘مقل ُمـ ي٘م

ًمٞمّمكم  ( )تخٚمػ قمٌد اًمرمحـ سمـ قمقفـالم ىمد اؾمـالة واًمًـقل اهلل قمٚمٞمف اًمّمـوم٢من رؾم

آؾمتدٓل أؿم٤مر إمم  وذًمؽ ٕن قمٛمر  ؛وَل يٙمـ ذًمؽ دًمٞمؾ يمقٟمف ظمٚمٞمٗم٦ًم سمٕمده, ( )سم٤مًمٜم٤مس

وهق أٟمف ذم طم٤مل  شمقومر اًمّمح٤مسم٦م وطمْمقر مج٤مقمتٝمؿ ووىمقع , قمغم وضمٍف ٓ َيِرُد هذا اًمٜم٘مض

وؾمٛمقا , احل٤مضم٦م إمم آؾمتخالف, ظمصَّ أسم٤م سمٙمٍر سم٠من يّمكم سم٤مًمٜم٤مس سمٕمدُم٤م راضمٕمقه ذم ذًمؽ

                                                   

ىم٤مًم٧م   عم٤م ىمٌض رؾمقل اهلل : ) ىم٤مل قمـ قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد : واًمٚمٗمظ ًمف( 6/44, أهؾ اًمٕمٚمؿ واًمٗمْمؾ

ىمد أُمر أسم٤م سمٙمٍر أن  أًمًتؿ شمٕمٚمٛمقن أن رؾمقل اهلل : وم٠مشم٤مهؿ قمٛمر وم٘م٤مل, ُمٜم٤م  أُمػٌم وُمٜمٙمؿ أُمػمٌ : إٟمّم٤مر

صححف , (ٟمٕمقذ سم٤مهلل أن ٟمت٘مدم أسم٤م سمٙمر : ؟ ىم٤مًمقا!يٙمؿ شمٓمٞم٥م ٟمٗمًف أن يت٘مدم أسم٤م سمٙمر يّمكم سم٤مًمٜم٤مس؟ وم٠م

 . ؾمٜمده طمًـ( : 31 /6 )وىم٤مل احل٤مومظ ذم اًمٗمتح , وواوم٘مف اًمذهٌل, 41/ , احل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك

 (.ب/36 )د : هن٤مي٦م ( )

 . 61 /4, اًمٌحر اعمحٞمط.ختٚمػ احلٙمؿ ُمع وضمقد اًمٕمٚم٦م وًمق ذم صقرٍة واطمدة : اًمٜم٘مض هق (6)

, ؛ خمتٍم اسمـ احل٤مضم٥م6/144, ؛ اًمؼمه٤من24: ص ,اًمٚمٛمع: ويٜمٔمر يمالم إصقًمٞملم قمغم اًمٜم٘مض ذم

 . 4 /6, ؛ ومقاشمح اًمرمحقت11 : ص, ؛ ذح شمٜم٘مٞمح اًمٗمّمقل6/621

أطمد اًمثامٟمٞم٦م اًم٤ًمسم٘ملم إمم اإلؾمالم, , قمٌد اًمرمحـ سمـ قمقف سمـ قمٌد قمقف, أسمق حمٛمد, اًم٘مرر اًمزهري: هق ( )

سمٞمٜمف وسملم  , ه٤مضمر اهلجرشملم,  وآظمك اًمٜمٌل وأطمد اًمًت٦م أهؾ اًمِمقرى , اعمٌنميـ سم٤مجلٜم٦موأطمد اًمٕمنمة 

هـ, وىمٞمؾ همػم  6 شمقذم ؾمٜم٦م , ؾمٕمد سمـ اًمرسمٞمع, ؿمٝمد سمدرًا وسمٞمٕم٦م اًمروقان وؾم٤مئر  اعمِم٤مهد, وُمٜم٤مىمٌف يمثػمةٌ 

 .ذًمؽ

 .2 4/ 6, ؛ اإلص٤مسم٦م 1 /  , ؛ َتذي٥م إؾمامء 1 / 6, آؾمتٞمٕم٤مب: يٜمٔمر شمرمجتف ذم

: سمرىمؿ, سم٤مب شم٘مديؿ اجلامقم٦م ُمـ يّمكم هبؿ إذا شم٠مظمر اإلُم٤مم, يمت٤مب اًمّمالة) أظمرج ُمًٚمٌؿ ذم اًمّمحٞمح  (4)

شم٠مظمر قمـ صالة اًمٗمجر وم٘مّدم  ذم طمدي٨ٍم ـمقيٍؾ ذيمر ومٞمف أن اًمٜمٌل  قمـ اعمٖمػمة سمـ ؿمٕم٦ٌم ( 141

 .قمغم ذًمؽ وصغم ظمٚمٗمف وأىمرهؿ اًمٜمٌل , ومّمغم هلؿ, قمٌد اًمرمحـ سمـ قمقف  اًمّمح٤مسم٦م 
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, يمؾ هذا ىمد ص٤مر ُمٕمٚمقُم٤ًم سم٢مؿم٤مرة يمالُمف وإن َل يٜمص قمٚمٞمف, وَل يقضمد ذًمؽ ذم ( )ًمف همػمه

 .ًمرمحـ وٓ ذم طمؼ همػمهطمؼ قمٌد ا

 ( ), وم٤مشمٗم٘مقا سم٤مًمرأي قمغم أن جُيٕمؾ( )صمؿ قمٛمر ضمٕمؾ إُمر ؿمقرى سمٕمده سملم ؾمت٦م ٟمٗمرٍ 

( )قمغم ومٕمرض قمغم قمكم  , إُمر ذم اًمتٕمٞملم إمم قمٌد اًمرمحـ سمٕمدُم٤م أظمرج ٟمٗمًف ُمٜمٝم٤م
أن  

, صمؿ أضمتٝمد قل اهلل ـأقمٛمؾ سمٙمت٤مب اهلل, وسمًٜم٦م رؾم: ٤ملـيٕمٛمؾ سمرأي أسمك سمٙمٍر وقمٛمر وم٘م

, وإٟمام يم٤من ذًمؽ ُمٜمف ( )ومريض سمف وم٘مّٚمده, هذا اًمنمط أيْم٤مً  يل, وقمرض قمغم قمثامن رأ

ؾ ـتٌلم هبذا أن اًمٕمٛمـػمة اًمٕمٛمريـ؛ ومـٜمقا ؾمـاًل سم٤مًمرأي؛ ٕٟمف قمٚمؿ أن اًمٜم٤مس ىمد اؾمتحًـقمٛم

                                                   

ومٚمٞمّمؾ سم٤مًمٜم٤مس , سمٙمرٍ  ُمروا أسم٤م» : وم٘م٤مل, وم٤مؿمتد ُمروف, ُمرض اًمٜمٌل : ىم٤مل قمـ أيب ُمقؾمك إؿمٕمري  ( )

: ىم٤مل, إذا ىم٤مم ذم ُم٘م٤مُمؽ َل يًتٓمع أن يّمكم سم٤مًمٜم٤مس, إٟمف رضمٌؾ رىمٞمٌؼ  -ريض اهلل قمٜمٝم٤م-وم٘م٤مًم٧م قم٤مئِم٦م , ش

س؛ وم٢مٟمٙمـ صقاطم٥م ومٚمٞمّمؾ سم٤مًمٜم٤م, سمٙمرٍ  ُمري أسم٤م» : وم٘م٤مل, ومٕم٤مدت, شومٚمٞمّمؾ سم٤مًمٜم٤مس , سمٙمرٍ  ُمروا أسم٤م» 

, يمت٤مب إذان)أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم اًمّمحٞمح . ومّمغم سم٤مًمٜم٤مس ذم طمٞم٤مة اًمٜمٌل , وم٠مشم٤مه اًمرؾمقل, شيقؾمػ 

يمت٤مب )وأظمرضمف ُمًٚمٌؿ ذم اًمّمحٞمح , واًمٚمٗمظ ًمف, (241: سمرىمؿ, سم٤مب أهؾ اًمٕمٚمؿ واًمٗمْمؾ أطمؼ سم٤مإلُم٤مُم٦م

 (.124: سمرىمؿ, سم٤مب اؾمتخالف اإلُم٤مم إذا قمرض ًمف ُمرض, اًمّمالة

وؾمٕمد , اًمرمحـ سمـ قمقف وقمٌد, واًمزسمػم, وـمٚمح٦م, وقمكم, قمثامن: ًمٚمًت٦م وهؿ تخالف قمٛمر ىمّم٦م اؾم (6)

وآشمٗم٤مق , سم٤مب ىمّم٦م اًمٌٞمٕم٦م, يمت٤مب ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م) رواه٤م اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف :  سمـ أيب وىم٤مص

 (.411 : سمرىمؿ, قمغم قمثامن 

 .جيٕمٚمقا (: د)و( ط)و( ف)ذم  ( )

 (.د)و( ط)و( ف)همػم ُمث٧ٌٍم ذم , قمغم: ىمقًمف (4)

اهلل سمـ أمحد ذم زي٤مدات  أظمرج ٟمحقه قمٌد( اًمخ....أن يٕمٛمؾ سمرأي أيب سمٙمٍر وقمٛمر ومٕمرض قمغم قمكم  : )ىمقًمف (3)

ُم٤م : ىم٤مل, يمٞمػ سم٤ميٕمتؿ قمثامن وشمريمتؿ قمٚمٞم٤ًم : اًمرمحـ ىمٚم٧م ًمٕمٌد: قمـ أيب وائٍؾ ىم٤مل( 43/ )اعمًٜمد 

: وم٘م٤مل: ىم٤مل, ػمة أيب سمٙمٍر وقمٛمرأسم٤ميٕمؽ قمغم يمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقًمف وؾم: وم٘مٚم٧م, ذٟمٌل؟ ىمد سمدأت سمٕمكم  

 ( .  611/  )وٕمّٗمف احل٤مومظ ذم اًمٗمتح . وم٘مٌٚمٝم٤م صمؿ قمروتٝم٤م قمغم قمثامن : ىم٤مل, ومٞمام اؾمتٓمٕم٧م
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٤مئؾ ٓ ـسم٤مًمرأي ذم اعمً ٤مسم٦م, صمؿ حُم٤مضّمتٝمؿـف سملم اًمّمحـ٤ًم قمٚمٞمـٝمقرًا ُمتٗم٘مـسم٤مًمرأي يم٤من ُمِم

ٝمؿ سمقاٍد ـف سمٕمْمـٌّٝمـوؿم ,( ) قةـد ُمع اإلظمـ٦م اجلـ٠مًمـُمًذم  ( )قاـوم٢مهنؿ شمٙمٚمٛم ختٗمك قمغم أطمٍد,

( )ِمٕم٥مٜمي
 روعـؽ ذم ومـ٤م ذًمـٜمـٞمـد سمـ, وىم( )ُمٜمف هنٌر, وسمٕمْمٝمؿ سمِمجرٍة شمٜم٧ٌم همّمٜم٤مً  

                                                   

 (.ب/614)ف : هن٤مي٦م ( )

ـْ سمٕمدهؿ ذم ُم٠ًمًم٦م اضمتامع اجلد ُمع اإلظمقة ذم اعمػماث قمغم أىمقاٍل أؿمٝمره٤م اظمتٚمػ اًمّمح٤مسم٦م  (6)  :صمؿ َُم

سمـ يمٕم٥ٍم وُمٕم٤مذ سمـ ضمٌٍؾ وقمٌد اهلل سمـ  يبُّ وهق ىمقل أيب سمٙمٍر و أُ , قةأن اجلد يم٤مٕب حيج٥م إظم - 

قم٤ٌمٍس وقم٤مئِم٦م وأيب هريرة وأيب اًمدرداء وأيب اًمٓمٗمٞمؾ وأيب ُمقؾمك وقمٛمران سمـ طمّملم وضم٤مسمر سمـ قمٌد 

وإًمٞمف ذه٥م احلًـ وقمٓم٤مء وـم٤مووس وضم٤مسمر سمـ  اهلل وهمػمهؿ  ورواي٦ٌم قمـ قمٛمر وقمثامن وأيب ُمقؾمك 

 .واعمزين واًمٔم٤مهري٦م, واًمثقري ذم رواي٦مٍ , يـ وأسمق طمٜمٞمٗم٦م وأمحد ذم رواي٦مٍ زيٍد وىمت٤مدة واسمـ ؾمػم

٥م إٟم٤مصمٝمؿ, ومٞم٘م٤مؾمٛمٝمؿ, أن يٙمقن يم٠مطمد اإلظمقة -6 , سمنمط أن ٓ يٜم٘مص طم٘مف سمذًمؽ قمـ اًمثٚم٨م, وُيٕمّمي

وسمف , وقمٛمر وقمثامن وأيب ُمقؾمك ذم رواي٦ٍم قمٜمٝمؿ, وهق ىمقل زيد سمـ صم٤مسم٧ٍم واسمـ ُمًٕمقٍد ذم اعمِمٝمقر قمٜمٝمام

هري وإوزاقمل واًمثقري وُم٤مًمٌؽ وأمحد سمـ طمٜمٌٍؾ واًمِم٤مومٕمل وأسمق يقؾمػ وحمٛمٌد وأسمق قمٌٞمد أظمذ اًمز

 .ومجٝمقر اًمٗم٘مٝم٤مء

وإًمٞمف , ذم اعمِمٝمقر قمٜمف  وهق ىمقل قمكم  , يم٤مًم٘مقل اًم٤ًمسمؼ سمنمط أن ٓ يٜم٘مص ٟمّمٞمٌف قمـ اًمًدس - 

 .ذه٥م اًمِمٕمٌل واًمٜمخٕمل  واسمـ أيب ًمٞمغم واسمـ ؿمؼمُم٦م واحلًـ سمـ ص٤مًمح

؛ 6/11, ؛ سمداي٦م اعمجتٝمد ٓسمـ رؿمد11 /61, ؛ اعمًٌقط ًمٚمٛمّمٜمػ1/616, ٓسمـ طمزم اعمحغم: يٜمٔمر

؛ إؿم٤ٌمه 1  : ص, ؛ حتٗم٦م اًمٓم٤مًم٥م ٓسمـ يمثػم4/24, ؛ اعمٖمٜمل ٓسمـ ىمداُم٦م41 /4, آظمتٞم٤مر ًمٚمٛمقصكم

, ؛ ٟمٞمؾ إوـم٤مر ًمٚمِمقيم٤مين611: ص, ؛ إؿم٤ٌمه واًمٜمٔم٤مئر ٓسمـ ٟمجٞمؿ444 :ص, واًمٜمٔم٤مئر ًمٚمًٞمقـمل

2/2 . 

 .يتِمٕم٥م(: ط)وذم , يٜمِمع(: ف) ذم ( )

اًمخ ...ًمف سمًٞمٍؾ وم٤مٟمِمٕم٧ٌم ُمٜمف ؿمٕم٦ٌمٌ   وشمِمٌٞمف قمكم  , اًمخ...اجلد سمِمجرٍة شمٜم٧ٌم همّمٜم٤مً  شمِمٌٞمف زيد سمـ صم٤مسم٧ٍم  (4)

, (44 /4)واحل٤ميمؿ خمتٍمًا ذم اعمًتدرك , (641-2/644)أظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل ُمٓمقًٓ ذم اًمًٜمـ اًمٙمؼمى : 

 .وصححف وواوم٘مف اًمذهٌل

انعًم 

تانرأٌ كاٌ 

يتفقاً عهُه 

تٍُ 

 انظحاتح



 

 

311 

 

 اًم٘مٞم٤مس سم٤مب

 .( )فـ٘مـٗمـاًم

 ؿ ـٝمـٍد ُمٜمـؾ واطمـ٤مل يمـوم٘م, ( ) وذم اًمتِمـريؽ ( )اظمتـٚمٗمـقا ذم اًمٕمـقلؽ ـذًمـويم

: قاـ٤مًمـلم ىمـريؽ طمـاًمتِم ( )ذم ٛمر ـقا قمغم ىمقل قمـؽموـرأي اقمـرأي, وسم٤مًمـسم٤مًم ( )فـومٞم

 قاـ٤مٟمـرومٜم٤م أهنؿ يمـ, ومٕم( )ؽـريـٛمر إمم اًمتِمـع قمـ٤مرًا, طمتك رضمـ٤من محـ٤مٟم٤م يمـَه٥ْم أن أسم

                                                   

 .32 /61, ًقط ًمٚمٛمّمٜمػ رمحف اهللاعمٌ: يٜمٔمر ( )

: أي, قم٤مَل ذم احلٙمؿ:وشَمَٗم٤مىُمُؿ إُْمر, ُي٘م٤مل, واإِلْٟمَٗم٤مُق قمغم اًمِٕمَٞم٤ملِ , اعمَْٞمُؾ قمـ احلؼي : ي٠ميت سمٛمٕم٤مٍن ُمٜمٝم٤م: اًمَٕمْقُل ًمٖم٦مً  (6)

اؿمتد : وقَم٤مَل إُمر, هُمٚم٥ِم: أي, قِمٞمَؾ صؼمي: وُمٜمف ىمقهلؿ, همٚمٌف وصمُ٘مؾ قمٚمٞمف: وقَم٤مًَمُف اًمٌمء, ضم٤مر وُم٤مل

, وذًمؽ أن اًمٗمريْم٦م إذا قم٤مًم٧م, أفمٜمف ُم٠مظمقذًا ُمـ اعمَْْٞمؾ: ىم٤مل أسمق قمٌٞمد, ارشمٗمٕم٧م: وقَم٤مًَم٧ِم اًمٗمريْم٦م, وشمٗم٤مىمؿ

 .ومتٜمُ٘مُّمٝمؿ , ومٝمل متٞمؾ قمغم أهؾ اًمٗمريْم٦م مجٞمٕم٤مً 

 .424: ص, ؛ خمت٤مر اًمّمح٤مح32 /6, ؛ اعمحٞمط ذم اًمٚمٖم٦م6/641, يمت٤مب اًمٕملم: يٜمٔمر ُم٤مدة قمقل ذم

 .م أصح٤مب اًمٗمرائض أيمثر ُمـ ؾمٝم٤مم اعم٤ملأن يٙمقن ؾمٝم٤م:  واصٓمالطم٤ًم هق  

 . 6/42, ؛ جمٛمع إهنر14 /3, آظمتٞم٤مر ًمتٕمٚمٞمؾ اعمخت٤مر: ؛ ويٜمٔمر1  /61, اعمًٌقط ًمٚمٛمّمٜمػ

وم٘مد ىم٤مل سمف زيد سمـ صم٤مسم٧ٍم وأيمثر اًمّمح٤مسم٦م يمٕمٛمر وقمكٍم واًمزسمػم واسمـ , ذم اًمٕمقل أُم٤م اظمتالف اًمّمح٤مسم٦م 

وأظمذ سم٘مقًمف حمٛمد سمـ احلٜمٗمٞم٦م ,قم٤ٌمٍس ريض اهلل قمٜمٝماموُمٜمٕمف اسمـ , وهق ُمذه٥م اًمٗم٘مٝم٤مء ُمًٕمقٍد وهمػمهؿ 

, ؛ اعمحغم1  /61, اعمًٌقط ًمٚمٛمّمٜمػ: يٜمٔمر.واًمٔم٤مهري٦م يم٤مسمـ طمزم, وقمكم سمـ احلًلم زيـ اًمٕم٤مسمديـ

1/626. 

وشُمًٛمك , زوٌج وأٌم وإظمقٌة ٍٕم وإظمقٌة ٕسمقيـ ذم اًمٗمرائض: وهل, ي٘مّمد اًمتنميؽ ذم ُم٠ًمًم٦م اعمِمؽميم٦م ( )

, وم٘مًؿ سمٞمٜمٝمؿ سم٤مًمًقي٦م, ّذك سملم اإلظمقة ًمألب وإم وسملم اإلظمقة ٕم ذم اًمثٚم٨م اعمِمؽميم٦م؛ ٕن قمٛمر 

 .ومنّمك سمٞمٜمٝمؿ, ه٥م أن أسم٤مٟم٤م يم٤من مح٤مرًا أًمًٜم٤م ُمـ أٍم واطمدةٍ : ٕهنؿ ىم٤مًمقا ًمٕمٛمر وشمًٛمك احلامري٦م؛

 .614/ , ؛ اًمٕمدة ذح اًمٕمٛمدة4  /61, اعمًٌقط ًمٚمٛمّمٜمػ: يٜمٔمر

 (.ف)ؾم٤مىمٌط ُمـ , ومٞمف: ىمقًمف (4)

 .قمدم(: د)و( ط)ه٤م ذم سمٕمد (3)

أٟمف  وروى احل٤ميمؿ قمـ زيد سمـ صم٤مسم٧ٍم , 4 4/6هذا إصمر ٟم٘مٚمف اسمـ اعمٚم٘مـ قمـ اًمٓمح٤موي ذم اًمٌدر اعمٜمػم  (2)

= 
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( )جمٛمٕملم
 .قمغم ضمقاز اًمٕمٛمؾ سم٤مًمرأي ومٞمام ٓ ٟمص ومٞمف, ويمٗمك سم٢ممج٤مقمٝمؿ طمج٦مً  

 شمٔمٚمٜمل وأي أرٍض أ: وىمد ىم٤مل أسمق سمٙمٍر , يمٞمػ يًت٘مٞمؿ هذا: وم٢من ىمٞمؾ
ٍ
ي ؾمامء

. ( )إي٤ميمؿ وأصح٤مب اًمرأي: قمٛمر  ( )وىم٤مل. ( )شم٘مٚمٜمل إذا ىمٚم٧م ذم يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم سمرأيل

وىم٤مل . ( )ُمـ فم٤مهره ( )أومم سم٤معمًح ًمق يم٤من اًمديـ سم٤مًمرأي ًمٙم٤من سم٤مـمـ اخلػ:  وىم٤مل قمكمٌّ 

 .( )أرأي٧م ( )أرأي٧م إي٤ميمؿ و: اسمـ ُمًٕمقٍد 

٤مل ـ٤مره؛ ٕٟمف ىمـٝمر ُمـ أن يٛمٙمـ إٟمٙمـومٝمق أؿم,  سمٙمٍر أُم٤م اًم٘مقل سم٤مًمرأي قمـ أيب: ىمٚمٜم٤م

  ومٛمٜمل وُمـ, ٓم٠مً ـظم قاسم٤ًم ومٛمـ اهلل, وإن يُؽ ـص أىمقل ىمقًٓ سمرأيل, وم٢من يُؽ : ( )الًم٦مـذم اًمٙم

                                                   

 .وواوم٘مف اًمذهٌل, وصححف, ...(ُم٤م زادهؿ إب إٓ ىمرسم٤مً , هٌقا أن أسم٤مهؿ يم٤من مح٤مراً :) ىم٤مل

 .4121: رىمؿ, 44 /4اعمًتدرك : يٜمٔمر

 .جمتٛمٕملم(: ف)ذم  ( )

 .وؾمٞم٠ميت ٟمّمف ىمري٤ٌمً , 2  /2واسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم ُمّمٜمٗمف , 21 / أظمرج ٟمحقه ؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقر ذم ؾمٜمٜمف  (6)

 .؛ ٕٟمف اًمّمقاب(ط)واعمث٧ٌم ُمـ , وم٘م٤مل(: د)و( ف)ذم إم و ( )

 .3  : ص ,شم٘مدم خترجيف (4)

 .سم٤معمًحأومم : (د)و (ط)ذم  (3)

ذم  وطمًٜمف اسمـ طمجر, (26 سمرىمؿ ,  2/  ,اعمًحسم٤مب يمٞمػ , يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة)أظمرضمف أسمق داوٍد ذم ؾمٜمٜمف  (2)

 .611/  اًمٗمتح 

 (.6  /6)ط : هن٤مي٦م( 4)

 .3  : وىمد شم٘مدم ختري٩م هذا إصمر ص. وأرأي٧م(: د)و( ط)و( ف) ذم (1)

, ُمـ اًمْمٕمػ: يمؾَّ اًمرضمُؾ إذا وُٕمَػ َيٙمِؾُّ يماًل ويمالًم٦ًم, وُمٜمف اًمٙمالًم٦م ذم اًمٜم٥ًم: ُي٘م٤مل: اًمٙمالًم٦م ًمٖم٦مً  (1)

 .وُمـ هق قِمٞم٤مٌل وصمَِ٘مٌؾ قمغم ص٤مطمٌف, اًمٞمتٞمؿ: واًمَٙمؾُّ . يمالًم٦م: ًمٕمؿي وُي٘م٤مل ٓسمـ ا

 .اًمّمح٤مح ذم اًمٚمٖم٦م, ؛ اعمحٙمؿ واعمحٞمط إقمٔمؿ؛ اعمٖمرب1  /1, َتذي٥م اًمٚمٖم٦م: ذم "يمٚمؾ"يٜمٔمر ُم٤مدة 

 .ُمـ ٓ وًمد ًمف وٓ واًمد: وذم آصٓمالح هل

= 

جىاب  

 َراداإل

إَراد 

عهً دنُم 

انعًم 

 تانرأٌ
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 .( )اًمِمٞمٓم٤من

إذا ىمٚم٧م ذم يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم : وم٘م٤مل ذم سمٕمْمٝم٤م, ومٞمف اًمرواي٦م ( )وُم٤م رووا قمٜمف ىمد اظمُتٚمَِػ 

سمخالف  وم٢مٟمام اؾمتٌٕمد ىمقًمف سم٤مًمرأي ومٞمام ومٞمف ٟمصٌّ , ـ صم٧ٌم ُم٤م روواوًمئ. ( )سمخالف ُم٤م أراد اهلل

زه ( )اًمٜمص, وهذا ٓ ٟمجقي
 .سمف ( )ُمٜمف وٓ ُمـ همػمه وٓ ٟمٔمٜمف ( )

وم٤مًم٘مقل قمٜمف سم٤مًمرأي أؿمٝمر ُمـ اًمِمٛمس, وسمف يتٌلم أن ُمراده سمذم اًمرأي , قمٛمر  وأُم٤م

( )أو ,قمٜمد خم٤مًمٗم٦م اًمٜمص
ل سم٤مًمرأي اًمذي ومٞمف وآؿمتٖم٤م, اإلقمراض قمـ اًمٜمص ومٞمام ومٞمف ٟمصٌّ  

 .( )اًمًٜم٦م أن حتٗمٔمقه٤م ( )أقمٞمتٙمؿ: ُمقاوم٘م٦م هقى اًمٜمٗمس, وإمم ذًمؽ أؿم٤مر ذم ىمقًمف

                                                   

 .2/11 , ؛ اعمجٛمقع2/621, ؛ اعمٖمٜمل4/33, اًمنمح اًمٙمٌػم ٓسمـ ىمداُم٦م: يٜمٔمر

: يمالمه٤م قمـ اًمِمٕمٌل ىم٤مل( 23 /6)واًمدارُمل ذم ؾمٜمٜمف , ( 2/66)أظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمًٜمـ اًمٙمؼمى  ( )

ىم٤مل احل٤مومظ ذم اًمتٚمخٞمص احلٌػم . اًمخ...أىمقل ىمقًٓ سمرأيل : وم٘م٤مل, قمـ اًمٙمالًم٦م ؾمئؾ أسمق سمٙمٍر 

 .رضم٤مًمف صم٘م٤مت إٓ أٟمف ُمٜم٘مٓمع(: 13 / )

 .اظمتٚمٗم٧م(: ط)ذم  (6)

ؾمئؾ أسمق سمٙمٍر اًمّمديؼ : قمـ اسمـ أيب ُمٚمٞمٙم٦م ىم٤مل :  1 4 اعمدظمؾ إمم اًمًٜمـ اًمٙمؼمى صـأظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل ذم ( )

  قمـ آي٦ٍم ذم يمت٤مب اهلل ,شمٔمٚمٜمل أو أيـ أذه٥م أو يمٞمػ أصٜمع إذا , أي٦م أرٍض شم٘مٚمٜمل: وم٘م٤مل 
ٍ
وأي٦م ؾمامء

 .ىمٚم٧م ذم آي٦ٍم ُمـ يمت٤مب اهلل سمٖمػم ُم٤م أراد اهلل ؾمٌح٤مٟمف هب٤م

 .ومٝمذا(: ف)ذم  (4)

 .جيقز(: ط)وذم , جقزٟم(: ف)ذم  (3)

 .ُئمـ(: ط)ذم  (2)

 .و(: ف)ذم  (4)

 .أقمٞمتٝمؿ(: ط)و( ف)ذم  (1)

 .3  : ص وىمد شم٘مدم ختري٩م هذا إصمر قمـ قمٛمر . حيٗمٔمقه٤م(: ط)و( ف)ذم   (1)
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طمرُم٦م اضمتٛمع رأيل ورأي قمٛمر قمغم : ُمِمٝمقٌر؛ وم٢مٟمف ىم٤مل  واًم٘مقل سم٤مًمرأي قمـ قمكم  

 .( )صمؿ رأي٧م أن أرىمٝمـ, سمٞمع أُمٝم٤مت إوٓد

ُمقوقع اًمنمع, وسمف ٟم٘مقل؛  أصُؾ  ,ًمق يم٤من اًمديـ سم٤مًمرأي: وهبذا يتٌلم أن ُمراده سم٘مقًمف

 .قمغم اًمرأي؛ وهلذا ٓ جيقز إصم٤ٌمت احلٙمؿ سمف اسمتداءً  وم٢من أصؾ أطمٙم٤مم اًمنمع همػم ُمٌٜمل  

وـ٦م٤مل ذم ـ٨م ىمـٞمـطم ٕمقٍد ــ ُمًــ اسمـرأي قمـقل سم٤مًمـتٝمر اًم٘مـد اؿمـوىم اعمٗمـقي
 ( ) :

 .( )أضمتٝمد رأيل

                                                   

اضمتٛمع رأيل ورأي : ؾمٛمٕم٧م قمٚمٞم٤ًم ي٘مقل: قمـ قمٌٞمدة اًمًٚمامين ىم٤مل(  4/61)أظمرج قمٌداًمرزاق ذم ُمّمٜمٗمف  ( )

ومرأيؽ ورأي قمٛمر : وم٘مٚم٧م ًمف: ىم٤مل قمٌٞمدة, صمؿ رأي٧م أن ُيٌٕمـ: ىم٤مل, ٓد أن ٓ ُيٌٕمـقمٛمر ذم أُمٝم٤مت إو

ىم٤مل احل٤مومظ ذم . ومْمحؽ قمكمٌ : ىم٤مل -ذم اًمٗمتٜم٦م: أو ىم٤مل-ذم اجلامقم٦م أطم٥م إزمَّ ُمـ رأيؽ ذم اًمٗمرىم٦م

 .هذا اإلؾمٜم٤مد ُمٕمدوٌد ذم أصح إؾم٤مٟمٞمد: اًمرزاق قمـ إؾمٜم٤مد قمٌد( 1 4/6)اًمتٚمخٞمص احلٌػم 

, ؛ اعمًٌقط ًمٚمٛمّمٜمػ13 /4, إم: ٝم٤مت إوٓد ُمِمٝمقرٌة ذم يمت٥م اًمٗم٘مف راضمٕمٝم٤م ذموُم٠ًمًم٦م سمٞمع أُم

 . 1/31 , ؛ اًمٌٞم٤من واًمتحّمٞمؾ  /4, ؛ آظمتٞم٤مر ًمتٕمٚمٞمؾ اعمخت٤مر1  /4

و٦م (6)  و٦م . اًّمتل زّوضم٧م ٟمٗمًٝم٤م ُمـ رضمٍؾ ُمـ همػم شمًٛمٞم٦م ُمٝمر: هل -سمٙمن اًمقاو-اعمٗمقي سمٗمتح -واعمٗمقَّ

 .14:  ص, ـمٚم٦ٌم اًمٓمٚم٦ٌم. ٝم٤م ُمـ رضمؾ ُمـ همػم شمًٛمٞم٦م ُمٝمراًّمتل زّوضمٝم٤م وًمٞمّ : هل -اًمقاو

 .6 6/ , ؛ دؾمتقر اًمٕمٚمامء611/ , اًمتٕمريٗم٤مت ًمٚمجرضم٤مين: ويٜمٔمر

سمرىمؿ , سم٤مب ومٞمٛمـ شمزوج وَل يًؿ صداىم٤ًم طمتك ُم٤مت, يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح)أظمرضمف سمٛمٕمٜم٤مه أسمق داود ذم اًمًٜمـ ( ) 

ـٌ صحٞمٌح : واًمؽمُمذي وىم٤مل, (1  6 ومٞمٛمقت ,  اًمرضمؾ يتزوج اعمرأةسم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم, يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح)طمً

سم٤مب إسم٤مطم٦م اًمتزوج سمٖمػم , يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح) واًمٜم٤ًمئل ذم ؾمٜمٜمف , (43  : سمرىمؿ, قمٜمٝم٤م ىمٌؾ أن يٗمرض هل٤م

ومٞمٛمقت قمغم , سم٤مب اًمرضمؾ يتزوج وٓ يٗمرض هل٤م, يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح)واسمـ ُم٤مضمف , (34  : سمرىمؿ, صداق

 (. 11 : سمرىمؿ, 12/ , ذًمؽ
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( )اًمتٕمٜم٧م سمٕمدُم٤م ( )ومٕمرومٜم٤م أن ُمراده ذم اًم١ًمال قمغم وضمف
( )شمٌلم 

احلؼ أو اًمتٙمٚمػ ومٞمام ٓ  

وم٢مٟمام هٚمؽ ُمـ يم٤من ىمٌٚمٙمؿ سمٙمثرة , ذروين ُم٤م شمريمتٙمؿ» : حيت٤مج اعمرء إًمٞمف, وهق ٟمٔمػم ىمقًمف 

رمحف اهلل ذم أول أدب ( ) وأصم٤مر اًمتل ذيمره٤م حمٛمدٌ , ( )شؾم١ماهلؿ واظمتالومٝمؿ قمغم أٟمٌٞم٤مئٝمؿ 

سمدأ سمحدي٨م قمٛمر  يمٚمٝم٤م دًمٞمٌؾ قمغم أهنؿ يم٤مٟمقا جمٛمٕملم قمغم اًمٕمٛمؾ سم٤مًمرأي؛ وم٢مٟمف ( )اًم٘م٤ميض

 .( )اقمرف إُمث٤مل وإؿم٤ٌمه وىمس إُمقر قمٜمد ذًمؽ: ( )طملم يمت٥م إمم أيب ُمقؾمك

                                                   

 (.أ/ 3 )د : هن٤مي٦م ( )

 ( .ب/ 63) :سمداي٦م (6)

 .تٌلمي: (د)و (ط)ذم  ( )

وُمًٚمٌؿ , (4611: رىمؿ, سم٤مب آىمتداء سمًٜمـ رؾمقل اهلل , يمت٤مب آقمتّم٤مم)أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم اًمّمحٞمح (4) 

 .يمالمه٤م قمـ أيب هريرة (  6  : رىمؿ, سم٤مب ومرض احل٩م ُمرة ذم اًمٕمٛمر, يمت٤مب احل٩م) 

 .64: ص, ٧م شمرمجتف ذم اًم٘مًؿ اًمدرادشم٘مدُم (3)

يمام سملمَّ , وهق ُمـ إضمزاء اعمٗم٘مقدة, عمحٛمد سمـ احلًـ( إصؾ)ب اًم٘م٤ميض وٛمـ يمت٤مب اعمًٌقط يمت٤مب أد (2)

اعمًٌقط : ويٜمٔمر ـمروم٤ًم ُمـ هذه أصم٤مر ذم.   :ص, ذًمؽ أسمق اًمقوم٤مء رمحف اهلل ذم ُم٘مدُم٦م حت٘مٞم٘مف ًمٚمٙمت٤مب

 . 3 /2 , ًمٚمٛمّمٜمػ

أؾمٚمؿ ىمٌؾ اهلجرة , ؿ, أسمق ُمقؾمك إؿمٕمريوهق اًمّمح٤ميب قمٌد اهلل سمـ ىمٞمس سمـ ؾمٚمٞم. سمزي٤مدة إؿمٕمري(: د)ذم  (4)

قمغم سمٕمض اًمٞمٛمـ وقمدن, واؾمتٕمٛمٚمف قمٛمر  واؾمتٕمٛمٚمف اًمٜمٌل , وه٤مضمر إمم احلٌِم٦م صمؿ إمم اعمديٜم٦م سمٕمد ظمٞمؼم

وذم اًمّمحٞمح أٟمف أويت , يم٤من طمًـ اًمّمقت سم٤مًم٘مرآن, واومتتح إهقاز صمؿ أصٌٝم٤من. قمغم اًمٌٍمة سمٕمد  اعمٖمػمة

 .هـ44هـ, وىمٞمؾ  46ُم٤مت ؾمٜم٦م , ٙمقوم٦م, وشمٗم٘مف قمٚمٞمف أهٚمٝم٤مُمزُم٤مرًا ُمـ ُمزاُمػم آل داود, ؾمٙمـ اًم

 .  3/  , ؛ ؿمذرات اًمذه٥م31 / 6, ؛ اإلص٤مسم٦م621/ 6, َتذي٥م إؾمامء: شمرمجتفذم يٜمٔمر 

واسمـ قمٌداًمؼم ذم ضم٤مُمع , (4 613: رىمؿ, 1/636 )أظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمًٜمـ اًمٙمؼمى , ُمـ يمالم ًمف ـمقيؾ(1) 

اًمٌٞمٝم٘مل ذم  ىم٤مل قمٜمف(.  444رىمؿ , 24 /3)دارىمٓمٜمل ذم ؾمٜمٜمف واًم, (246 : رىمؿ,  6/14), سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ

 .واًمٕمٛمؾ سمفوهق يمت٤مب ُمٕمروف ُمِمٝمقر ٓسمد ًمٚم٘مْم٤مة ُمـ ُمٕمرومتف (: 4/641 )ُمٕمروم٦م اًمًٜمـ وأصم٤مر 
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وذيمر قمـ اسمـ ُمًٕمقٍد 
. ًم٘مد أشمك قمٚمٞمٜم٤م زُم٤مٌن ًمًٜم٤م ٟم٠ًمل وًمًٜم٤م هٜم٤مًمؽ: ىم٤مل ( )

 .وم٤مشمْمح سمام ذيمرٟم٤م اشمٗم٤مىمٝمؿ قمغم اًمٕمٛمؾ سم٤مًمرأي ذم أطمٙم٤مم اًمنمع ,( )احلدي٨م

, ٓطمتج٤مضمٝمؿ سم٤مًمرأي ذم إطمٙم٤مم ( )ًم٘مٞم٤مسوم٠مُم٤م ُمـ ـمٕمـ ذم اًمًٚمػ ُمـ ٟمٗم٤مة ا

؛ ( )چٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ( )پ   ڀ  ڀ  ڀ   ڀٺچ     :ومٙمالُمف يمام ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم

ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  چ :يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم, ٕن اهلل شمٕم٤ممم أصمٜمك قمٚمٞمٝمؿ ذم همػم ُمقوٍع ُمـ يمت٤مسمف

رين ظمػم اًمٜم٤مس ىم» : ( )وىم٤مل, وصٗمٝمؿ سم٠مهنؿ ظمػم اًمٜم٤مس أي٦م, ورؾمقل اهلل  ( )چپ

سمٜم٘مٚمٝمؿ, ومٛمـ ـمٕمـ ومٞمٝمؿ ومٝمق ُمٚمحٌد ُمٜم٤مسمٌذ  واًمنميٕم٦م إٟمام سمٚمٖمتٜم٤م, ( )شاًمذيـ أٟم٤م ومٞمٝمؿ 

 .ًمإلؾمالم دواؤه اًمًٞمػ إن َل يت٥م

                                                   

 .أٟمف(: د)سمٕمده٤م ذم  ( )

, سم٤مب احلٙمؿ سم٤مشمٗم٤مق أهؾ اًمٕمٚمؿ, آداب اًم٘مْم٤مء) أظمرضمف اًمٜم٤ًمئل ذم ؾمٜمٜمف ,  ضمزء ُمـ يمالٍم ًمف (6)

 .هذا احلدي٨م ضمٞمٌد ضمٞمدٌ : وىم٤مل قم٘مٌف,  (14 3سمرىمؿ  , 1 1/6

 .وىمد سح سمف ذم سمداي٦م اًم٤ٌمب, يِمػم إمم اًمٜمٔم٤مم ( )

 (.أ/613)ف : هن٤مي٦م (4)

 (.   /6)ط : وهل هن٤مي٦م .3ُمـ أي٦م : ؾمقرة اًمٙمٝمػ (3)

 .61ُمـ أي٦م : ؾمقرة اًمٗمتح(2) 

 .وم٘م٤مل(: ط)ذم  (4)

, (6236رىمؿ , 664/ , يِمٝمد قمغم ؿمٝم٤مدة ضمقر إذا أؿمٝمدسم٤مب ٓ , يمت٤مب اًمِمٝم٤مدات) أظمرضمف اًمٌخ٤مري (1) 

, 13 /4, سم٤مب ومْمؾ اًمّمح٤مسم٦م صمؿ اًمذيـ يٚمقهنؿ صمؿ اًمذيـ يٚمقهنؿ, يمت٤مب ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م)وُمًٚمٌؿ 

 (.3 22رىمؿ 

انرد 

عهً يٍ 

طعٍ فٍ 

 انسَّهَف
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إن اًم٘مقل سم٤مًمرأي يم٤من ُمـ اًمّمح٤مسم٦م قمغم ـمريؼ اًمتقؾمط واًمّمٚمح : ( )وُمـ ىم٤مل ُمٜمٝمؿ

قا إًمٞمٜم٤م ُم٤م اطمتجقا ومٝمق ُمٙم٤مسمٌر ضم٤مطمٌد عم٤م هق ُمٕمٚمقٌم رضورًة؛ ٕن اًمذيـ ٟم٘مٚم, دون إًمزام احلٙمؿ

ُـّ هبؿ , سمف ُمـ اًمرأي ذم إطمٙم٤مم ىمقٌم قم٤معمقن قم٤مرومقن سم٤مًمٗمرق سملم اًم٘مْم٤مء واًمّمٚمح ومال ُئم

أهنؿ أـمٚم٘مقا ًمٗمظ اًم٘مْم٤مء ومٞمام يم٤من ـمري٘مف ـمريؼ اًمّمٚمح سم٠من َل يٕمرومقا اًمٗمرق سمٞمٜمٝمام أو ىمّمدوا 

ٕمقٍد طملم حت٤ميمؿ أٟمف يم٤من ذم ذًمؽ ُم٤م هق سمٓمريؼ اًمّمٚمح, يمام ىم٤مل اسمـ ُمً ( )اًمتٚمٌٞمس, وٓ ٟمٜمٙمر

صَمّؿ إسماًل ُمثؾ إسمٚمف وومّمالٟم٤ًم ُمثؾ  ( )ومُٞمٕمٓمك, أرى أن ي٠ميت هذا واديف: إًمٞمف إقمرايب ُمع قمثامن

 .( )ومريض سمذًمؽ قمثامن. ومّمالٟمف

ومريض سمف, سمٞم٤مُن أن هذا يم٤من سمٓمريؼ اًمّمٚمح؛ ومٕمرومٜم٤م أن ومٞمام َل يذيمر ُمثؾ : وذم ىمقًمف

إلًمزام, وىمد يم٤من سمٕمض ذًمؽ قمغم ؾمٌٞمؾ هذا اًمٚمٗمظ أو ذيمر ًمٗمظ اًم٘مْم٤مء واحلٙمؿ وم٤معمراد سمف ا

ُ احلٙمؿ ًمٚمٛمًتٗمتل وٓ يدقمقه إمم اًمّمٚمح إٓ ٟم٤مدرًا؛ ومٙمذًمؽ  اًمٗمتقى, واعمٗمتل ذم زُم٤مٟمٜم٤م ُيٌلمي

ذم ذًمؽ اًمقىم٧م, وىمد يم٤من سمٕمض ذًمؽ سمٞم٤مٟم٤ًم ومٞمام َل يٙمـ ومٞمف ظمّمقُم٦ٌم أو ٓ دمري ومٞمف 

ٜم٤مي٤مت, واقمت٤ٌمر قمدد اخلّمقُم٦م يم٤مًمٕم٤ٌمدات واًمٓمالق واًمٕمت٤مق, ٟمحق اظمتالومٝمؿ ذم أًمٗم٤مظ اًمٙم

َل يٙمـ ذًمؽ ُمٜمٝمؿ إٓ  :وُم٤م أؿمٌف ذًمؽ؛ ومٕمرومٜم٤م أن ىمقل ُمـ ىم٤مل اًمٓمالق سم٤مًمرضم٤مل واًمٜم٤ًمء

 .( )ُمٜمٙمٌر ُمـ اًم٘مقل وزورٌ = سمٓمريؼ اًمّمٚمح واًمتقؾمط

                                                   

 .ٟم٥ًم اعمّمٜمػ هذا اًم٘مقل ًمٌٕمض اعمتٙمٚمٛملم ُمـ سمٖمداد ذم سمداي٦م اًم٤ٌمب ( )

 .يٜمٙمر(: ط)ذم  (6)

 .ٓمل سمفومٞمٕم(: ط)وذم , ومتٕمٓمل(: د)ذم  ( )

  . 6 / , روى ٟمحقه اًمِم٤مومٕمل ذم إم (4)

 .اًم٘مٞم٤مس وُم٤م ؾمٌؼ ُمـ ُمّم٤مدر ذم اًمرد قمغم طمج٩م ٟمٗم٤مة, 4/21, اًمٗمّمقل: يٜمٔمر ذم اًمرد قمغم هذا اًم٘مقل أيْم٤مً  (3)

انرد عهً 

تأوَالخ 

انُفاج نعًم 

انظحاتح 

 تانرأٌ
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يم٤مٟمقا خمّمقصلم سمجقاز اًمٕمٛمؾ واًمٗمتقى سم٤مًمرأي يمراُم٦ًم هلؿ, يمام : ُمـ ىم٤مل ( )وُمٜمٝمؿ

ىمٓمٕم٤ًم, أٓ شمرى أٟمف ىمد فمٝمر ُمٜمٝمؿ  ( )اًمٕمٚمؿ خمّمقص٤ًم سم٠من ىمقًمف ُمقضم٥ٌم  يم٤من رؾمقل اهلل 

وسم٤مٓشمٗم٤مق ذًمؽ همػم ضم٤مئٍز ٕطمٍد سمٕمدهؿ؛ , اًمٕمٛمؾ ومٞمام ومٞمف ٟمٌص سمخالف اًمٜمص سم٤مًمرأي

 .ومٕمرومٜم٤م أهنؿ يم٤مٟمقا خمّمقصلم سمذًمؽ

 ( )وم٠مّذن سمالٌل , سملم إٟمّم٤مر ظمرج ًمّمٚمٍح  قل اهلل ـوسمٞم٤من هذا ومٞمام روي أن رؾم

٨م, إمم ـديـاحل –وهق ذم اًمّمالة  قل اهلل ـج٤مء رؾمًمٚمّمالة, وم ومت٘مّدم أسمق سمٙمٍر , وأىم٤مم

ومحد , فـيدي ٤مٟمؽ, ورومع أسمق سمٙمٍر ـُمٙم ( )٧م ذمـ٤مر قمغم أيب سمٙمٍر أن أصمٌـوم٠مؿم: ( )٤ملـأن ىم

قل اهلل ـوشم٘مدم رؾم, ت٠مظمرـصمؿ اؾم, اهلل
( ), وىمد يم٤مٟم٧م( )

قل اهلل ـٜم٦م اإلُم٤مُم٦م ًمرؾمـؾم 
( ) 

                                                   

 (.أ/634: )سمداي٦م ( )

 .ًمٚمٕمٚمؿ(: د)و (ط)ذم  (6)

ٝمد سمدرًا واعمِم٤مهد يمٚمٝم٤م, ويم٤من ُمـ , ؿمأسمق قمٌد اهلل سمالل سمـ رسم٤مح, ُمقمم أيب سمٙمر, وُم١مذن رؾمقل اهلل : هق ( )

وَمّمؼم قمغم اًمٕمذاب, أقمت٘مف أسمق سمٙمر ريض اهلل قمٜمٝمام, ؾمٙمـ , اًم٤ًمسم٘ملم إمم اإلؾمالم, ممـ قُمذب ذم اهلل 

 .هـ1 أو  4 :  دُمِمؼ وُم٤مت هب٤م ؾمٜم٦م

 .62 /  ,اإلص٤مسم٦م ؛ 64/  ,أؾمد اًمٖم٤مسم٦م ؛41 /  ,آؾمتٞمٕم٤مب: يٜمٔمر

 (.4  /6)ط : هن٤مي٦م( 4)

 .ذم سمدون (: ف)ذم  (3)

سم٤مب ُمـ دظمؾ ًمٞم١مم اًمٜم٤مس ومج٤مء اإلُم٤مم إول , يمت٤مب إذان: )أظمرضمف سمٛمٕمٜم٤مه اًمٌخ٤مري ذم اًمّمحٞمح (2)

سم٤مب شم٘مديؿ , يمت٤مب اًمّمالة: )وُمًٚمٌؿ ذم اًمّمحٞمح, (24 / ومت٠مظمر إول أو َل يت٠مظمر ضم٤مزت صالشمف 

 (.62-6/63اجلامقم٦م ُمـ يّمكم هبؿ إذا شم٠مظمر اإلُم٤مم وَل خي٤مومقا ُمٗمًدة سم٤مًمت٘مديؿ 

 .يم٤من(: ف)ذم  (4)

 (.ب/ 3 )د : هن٤مي٦م (1)

تأوَم 

انُفاج نعًم 

انظحاتح 

تانرأٌ أَه 

عهً سثُم 

انخظىص 

 كرايح نهى
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, وىمد أُمره أن يث٧ٌم ذم ُمٙم٤مٟمف ٟمّم٤ًم, صمؿ اؾمت٠مظمر , صمؿ شم٘مدم أسمق سمٙمٍر سم٤مًمرأي( )سم٤مًمٜمص ( )ُمٕمٚمقمٌ 

 .سم٤مًمرأي

الة قمغم اسمـ أيب  ـأن يت٘مدم ًمٚمّم قل اهلل ـوعم٤م أراد رؾم
  ذب قمٛمر ـاعمٜم٤مومؼ ضم(   )

٤من ـويم, ( )تٖمٗم٤مر ًمفـت٘مٌٚمف وضمٕمؾ يٛمٜمٕمف ُمـ اًمّمالة قمٚمٞمف وآؾمـاؾم: , وذم رواي٦مٍ ( )رداءه

ے  ۓ   چ :٤مممـف, يٕمٜمل ىمقًمف شمٕمـ٦م رأيـ٘مرآن قمغم ُمقاومـزل اًم٘مـ, صمؿ ٟم( )رأيـذًمؽ ُمٜمف سم٤مًم

  ,( )٦مـٚمح قم٤مم احلديٌٞمـ٤مب اًمّمـ٥م يمتـأن يٙمت  أراد قمكمٌّ ـامَّ وًمَ  ,( )چ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵

                                                   

 .ُمٕمٚمقُم٤مً (: ط)ذم  ( )

 . أي٦م : احلجرات ؾمقرة چک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳڳڳڳڱڱڱڱںک  ک  چ : هق ىمقًمف شمٕم٤ممم (6)

أفمٝمر , هق قمٌد اهلل سمـ ُأيَبّ سمـ ُم٤مًمؽ سمـ احل٤مرث اخلزرضمل, وؾمٚمقل أُمف, يم٤من رأس اعمٜم٤موم٘ملم ذم اإلؾمالم ( )

 .ٞم٦َّم, ٟمزل ذم ذُمف آي٤مت يمثػمة, هٚمؽ ؾمٜم٦م شمًع ُمـ اهلجرةإؾمالُمف سمٕمد وىمٕم٦م سمدر شم٘م

 .621/ , ؛ َتذي٥م إؾمامء واًمٚمٖم٤مت411/ , اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى ٓسمـ ؾمٕمد: يٜمٔمر ذم شمرمجتف

سم٤مب اًمٙمٗمـ ذم اًم٘مٛمٞمص اًمذي ُيَٙمػُّ أو ٓ ُيَٙمػُّ وُمـ , يمت٤مب اجلٜم٤مئز: )أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم اًمّمحٞمح (4)

ـَ سمٖمػم ىمٛمٞمص رىمؿ , سم٤مب ومْم٤مئؾ قمٛمر , ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م: )ُمًٚمٌؿ ذم اًمّمحٞمح و, (621 رىمؿ , يُمٗمي

2 21.) 

سم٤مب ُم٤م يٙمره ُمـ اًمّمالة قمغم اعمٜم٤موم٘ملم وآؾمتٖمٗم٤مر , اجلٜم٤مئز: ) أظمرضمف سمٛمٕمٜم٤مه اًمٌخ٤مري ذم اًمّمحٞمح (3)

 (.22  : رىمؿ, ًمٚمٛمنميملم

 (.ب/613)ف : هن٤مي٦م (2)

 .اًمٌخ٤مري اًم٤ًمسمؼوؾم٥ٌم اًمٜمزول ُمذيمقر ذم طمدي٨م . 14ُمـ أي٦م : ؾمقرة اًمتقسم٦م (4)

ومٛمٜمٝمؿ ُمـ , اظمتٚمٗمقا ومٞمٝم٤م ,وي٤مء ال وي٤مء ؾم٤ميمٜم٦م وسم٤مء ُمقطمدة ُمٙمًقرةسمْمؿ احل٤مء وومتح اًمد: احلَُدْيٌِٞم٦م (1)

وومٞمٝم٤م يم٤مٟم٧م سمٞمٕم٦م اًمروقان , وهل اؾمؿ سمئٍر ىمري٥ٍم ُمـ ُمٙم٦م قمغم ـمريؼ ضمدة, ؿمدده٤م وُمٜمٝمؿ ُمـ ظمٗمٗمٝم٤م

, وسملم ىمريش سم٤مؾمٛمٝم٤م سملم اًمٜمٌل وشمؿ ومٞمٝم٤م اًمّمٚمح اًمذي اؿمتٝمر , حت٧م اًمِمجرة اعمذيمقرة ذم اًم٘مرآن

= 



 

 

311 

 

 اًم٘مٞم٤مس سم٤مب

  .( )قمغم أهؾ ُمٙم٦م ( )هذا ُم٤م ص٤مًمح حمٛمٌد رؾمقل اهلل وؾمٝمٞمؾ سمـ قمٛمروٍ : ٥مـيمت

ؾمقل اهلل ًمق قمرومٜم٤مك رؾمقًٓ ُم٤م طم٤مرسمٜم٤مك, ايمت٥م حمٛمد سمـ قمٌد اهلل, وم٠مُمر ر: ىم٤مل ؾمٝمٞمؾ

 وم٠مسمك قمكمٌّ , قمٚمٞم٤ًم أن يٛمحق رؾمقل اهلل  ومٛمح٤مه , ذًمؽ طمتك أُمره أن يريف ُمقوٕمف

 .سم٤مًمرأي ذم ُم٘م٤مسمٚم٦م اًمٜمص ويم٤من هذا اإلسم٤مء ُمـ قمكم  , ( )رؾمقل اهلل سمٞمده

, طمتك ضم٤مء ُمٕم٤مٌذ يم٤من احلٙمؿ ًمٚمٛمًٌقق أن يٌدأ سم٘مْم٤مء ُم٤م ؾمٌؼ سمف صمؿ يت٤مسمع اإلُم٤مموىمد 

ومت٤مسمٕمف ومٞمام سم٘مل صمؿ ىم٣م ُم٤م وم٤مشمف, وم٘م٤مل ًمف , ٕمض اًمّمالةسمٌ يقُم٤ًم وىمد ؾمٌ٘مف رؾمقل اهلل 

 : ىم٤مل, شُم٤م محٚمؽ قمغم ُم٤م صٜمٕم٧م؟ » : رؾمقل اهلل 
ٍ
ومٙمره٧م أن , وضمدشمؽ قمغم رء

                                                   

سم٤مًمِمٛمٞمز وهل قمغم سمٕمد وشُمٕمرف اًمٞمقم , وهل أسمٕمد احلؾ ُمـ اًمٌٞم٧م, وسمٕمْمٝم٤م ذم احِلؾ وسمٕمْمٝم٤م ذم احلرم

 .ُمٞمالً ُمـ اعمًجد احلرام 61طمقازم 

؛ ذم رطم٤مب اًمٌٞم٧م 11 :  ص, ؛ اًمروض اعمٕمٓم٤مر ذم ظمؼم إىمٓم٤مر6/661, ُمٕمجؿ اًمٌٚمدان: يٜمٔمر 

 .621:  ص, اًمٕمتٞمؼ

أؾمٚمؿ , ؾمٝمٞمؾ سمـ قمٛمرو سمـ قمٌد ؿمٛمس, اًم٘مرر اًمٕم٤مُمري, ظمٓمٞم٥م ىمريش, وأطمد ؾم٤مدَت٤م ذم اجل٤مهٚمٞم٦م: هق ( )

, وهق اًمذي شمقمم أُمر اًمّمٚمح سم٤محلديٌٞم٦م, اؾمتِمٝمد ذم اًمػمُمقك, , وؾمٙمٜمٝم٤م صمؿ ؾمٙمـ اعمديٜم٦مذم ومتح ُمٙم٦م

 .هـ 1 ُم٤مت سم٤مًمٓم٤مقمقن ذم اًمِم٤مم ؾمٜم٦م : وىمٞمؾ

 . 322 اًمؽممج٦م , 6 6/ ؛ اإلص٤مسم٦م, 612/  , ؛ صٗم٦م اًمّمٗمقة6/221, آؾمتٞمٕم٤مب: يٜمٔمر

٦م؛ ٓضمتذاهب٤م اًمٜم٤َّمس ُمـ : ىمٞمؾ, شم٘مع ذم همرب اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م, أقمٔمؿ ُمدن اًمدٟمٞم٤م: ُمٙم٦م(6)  ؾُمّٛمٞم٧م َُمٙمَّ

وُمـ أؾمامئٝم٤م , اؾمت٘مَم وَمٚمؿ يدع ُِمٜمُْف ؿَمٞمْئ٤مً : َأُْمَتؽ اًمٗمّمٞمؾ َُم٤م ذِم رضع اًمٜم٤َّمىم٦م؛ َأي: يمؾ أومؼ, ُمـ ىمقهلؿ

؛ ُمقؾمققم٦م اعمدن  63: ص, ًمٚمٙمٗمقي, ؛ اًمٙمٚمٞم٤مت 1 /3, ُمٕمجؿ اًمٌٚمدان: يٜمٔمر .وأم اًم٘مرى, سمٙم٦م

 .   4: ص, اًمٕمرسمٞم٦م واإلؾمالُمٞم٦م

سم٤مب اعمّم٤محل٦م قمغم , اجلزي٦م واعمقادقم٦م ُمع أهؾ اًمذُم٦م واحلرب:)أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم اًمّمحٞمح سمٛمٕمٜم٤مه ( )

سم٤مب صٚمح احلديٌٞم٦م ذم , اجلٝم٤مد واًمًػم:) وُمًٚمؿ ذم اًمّمحٞمح, (14  : رىمؿ, صمالصم٦م أي٤مم أو وىم٧م ُمٕمٚمقم

 (.4461: رىمؿ, احلديٌٞم٦م



 

 

311 

 

 ساًم٘مٞم٤م سم٤مب

ـّ ًمٙمؿ ُمٕم٤مٌذ ؾمٜم٦ًم طمًٜم٦مً » : وم٘م٤مل, أظم٤مًمٗمؽ قمٚمٞمف  ويم٤من هذا ُمٜمف قمٛمالً , ( )شوم٤مؾمتٜمقا هب٤م , ؾم

وأسمق ذر   .ذم ذًمؽ صمؿ اؾمتّمقسمف رؾمقل اهلل , سم٤مًمرأي ذم ُمقوع اًمٜمص
طملم سمٕمثف رؾمقل اهلل  ( )

 ومّمغّم صٚمقاٍت سمٖمػم ـمٝم٤مرٍة إمم أن ضم٤مء إمم رؾمقل , أص٤مسمتف ضمٜم٤مسم٦مٌ , ُمع إسمؾ اًمّمدىم٦م إمم اًم٤ٌمدي٦م

, ( )شُم٤م َل دمد اعم٤مء  ( )وًمق إمم قمنم طمج٩ٍم  ,اًمؽماب يم٤مومٞمؽ» : إمم أن ىم٤مل ًمف, احلدي٨م..اهلل 

أص٤مسمتف ضمٜم٤مسم٦ٌم  ( )قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص طملمويمذًمؽ  .ويم٤من ذًمؽ ُمٜمف قمٛماًل سم٤مًمرأي ذم ُمقوع اًمٜمص

ومتٞمٛمؿ وَأمَّ أصح٤مسمف ُمع وضمقد اعم٤مء, ( ) ذم ًمٞمٚم٦ٍم سم٤مردةٍ 
ذًمؽ ُمٜمف قمٛماًل سم٤مًمرأي ذم ُمقوع  ( )يم٤من, ( )

 .ذًمؽ؛ ومٕمرومٜم٤م أهنؿ يم٤مٟمقا خمّمقصلم سمذًمؽ اًمٜمص صمؿ َل يٜمٙمر قمٚمٞمف رؾمقل اهلل 

                                                   

, (41 -1  / سم٤مب يمٞمػ إذان , يمت٤مب اًمّمالة: )وأصٚمف أظمرضمف أسمق داود ذم اًمًٜمـ, ّمٜمػ سم٤معمٕمٜمكذيمره اعم ( )

 .أن اسمـ طمزم واسمـ دىمٞمؼ اًمٕمٞمد صحح٤مه( :  61/ )وذيمر اسمـ طمجر ذم اًمتٚمخٞمص 

إٟمف ضمٜمدب سمـ ضمٜم٤مدة : ٛمف اظمتالوم٤ًم يمٌػمًا, وأؿمٝمر ُم٤م ىمٞمؾ ومٞمفأسمق ذر اًمٖمٗم٤مري اؿمتٝمر سمٙمٜمٞمتف, واظمتٚمػ ذم اؾم: هق (6)

 .هـ  : وىمٞمؾ, هـ6 شمقذم ؾمٜم٦م , ُمـ يم٤ٌمر اًمّمح٤مسم٦م وُمـ اًم٤ًمسم٘ملم إمم اإلؾمالم, اًمٖمٗم٤مري 

 .64 /4, ؛ اإلص٤مسم٦م3/11, اًمٗمٙمر. ط, ؛ أؾمد اًمٖم٤مسم٦م 4 :ص, ـمٌ٘م٤مت ظمٚمٞمٗم٦م: يٜمٔمر

 .41: صؾمقرة  چی  ی  جئ  حئ  مئ      ىئ  چ : قًمف شمٕم٤ممميمام ذم ىم, هذا ًمٚمت٠مسمٞمد ٓ ًمٚمت٠مىمٞم٧م: ذم ه٤مُمش إم ( )

, 6  رىمؿ , سم٤مب اجلٜم٥م يتٞمٛمؿ, يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة) و أسمق داود ذم اًمًٜمـ , (33 /3)أظمرج ٟمحقه أمحد ذم اعمًٜمد  (4)

(   6/ , 64 رىمؿ , سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اًمتٞمٛمؿ ًمٚمجٜم٥م إذا َل جيد اعم٤مء, اًمٓمٝم٤مرة)واًمؽمُمذي ذم اجل٤مُمع , (61 / 

ـٌ   .وصححف وواوم٘مف اًمذهٌل, (614/ )واحل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك , صحٞمٌح  وىم٤مل طمً

 ( .ط)همػم ُمث٧ٌٍم ذم , طملم: ىمقًمف  (3)

 (.د)همػم ُمث٧ٌٍم ذم , سم٤مردة: ىمقًمف  (2)

سم٤مب إذا ظم٤مف اجلٜم٥م قمغم ٟمٗمًف اعمرض أو اعمقت أو ظم٤مف , يمت٤مب اًمتٞمٛمؿ: )أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم اًمّمحٞمح ُمٕمٚم٘م٤مً  (4)

, (16/ , سم٤مب اجلٜم٥م اًمؼمد أيتٞمٛمؿ, يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة: )داود ذم اًمًٜمـ وأظمرضمف أسمق, (13/ اًمٕمٓمش شمٞمٛمؿ 

وواوم٘مف , هذا طمدي٨ٌم صحٞمٌح قمغم ذط اًمِمٞمخلم وَل خيرضم٤مه: وىم٤مل, (613/ : )واحل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك

 .اًمذهٌل

 .سمزي٤مدة اًمقاو. ويم٤من(: ط)ذم  (1)
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ٟمحق طمدي , ٘م٤مديرويمذًمؽ فمٝمر ُمٜمٝمؿ اًمٗمتقى سم٤مًمرأي ومٞمام ٓ ُيٕمرف سم٤مًمرأي ُمـ اعم

وٓ وضمف ًمذًمؽ إٓ احلٛمؾ قمغم ُمٕمٜمك . ( )وم٢مٟمف صم٧ٌم سمآرائٜم٤م:  يمام ىم٤مل قمكمٌّ , اًمنمب

 .( )اخلّمقصٞم٦م

هذا اًمٙمالم قمٜمد اًمت٠مُمؾ ومٞمف ُمـ ضمٜمس اًمٓمٕمـ قمٚمٞمٝمؿ ٓ سمٞم٤من : واجلقاب أن ٟم٘مقل

 اًمٙمراُم٦م هلؿ؛ ٕن يمراُمتٝمؿ إٟمام شمٙمقن سمٓم٤مقم٦م اهلل وـم٤مقم٦م رؾمقًمف, وم٤مًمًٕمل إلفمٝم٤مر خم٤مًمٗم٦مٍ 

ُم٤م وصٗمٝمؿ  يٙمقن ـمٕمٜم٤ًم ومٞمٝمؿ, وُمٕمٚمقٌم أن رؾمقل اهلل  ُمٜمٝمؿ ذم أُمر اهلل وأُمر اًمرؾمقل

سم٠مهنؿ ظمػم اًمٜم٤مس إٓ سمٕمد قمٚمٛمف سم٠مهنؿ أـمقع اًمٜم٤مس ًمف, وأفمٝمر اًمٜم٤مس اٟم٘مٞم٤مدًا ُٕمره وشمٕمٔمٞماًم 

ٕطمٙم٤مم اًمنمع, وًمق ضم٤مز إصم٤ٌمت خم٤مًمٗم٦م إُمر سم٤مًمرأي هلؿ سمٓمريؼ اًمٙمراُم٦م وآظمتّم٤مص 

رؾمقل اهلل  ( )ي٦م اًمتل وصٗمٝمؿ سمفسمٜم٤مء قمغم اخلػم
جل٤مز ُمثؾ ذًمؽ عمـ سمٕمدهؿ سمٜم٤مًء قمغم ُم٤م  ( )

 أي٦م, وًمق ضم٤مز ذًمؽ ذم ومت٤موهيؿ جل٤مز ( )چ ٺ  ٺ  ٺچ : وصٗمٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم سمف سم٘مقًمف

                                                   

وُمًٚمٌؿ ذم , (2441: رىمؿ ,سم٤مب اًميب سم٤مجلريد واًمٜمٕم٤مل, يم٤مب احلدود: )أظمرج اًمٌخ٤مري ذم اًمّمحٞمح ( )

: قمـ قمٛمػم سمـ ؾمٕمٞمد اًمٜمخٕمل ىم٤مل: يمالمه٤م, (4333رىمؿ , سم٤مب طمد اخلٛمر, يمت٤مب احلدود)اًمّمحٞمح 

وم٠مضمد ذم ٟمٗمز إٓ ص٤مطم٥م , ًا قمغم أطمٍد ومٞمٛمقتُم٤م يمٜم٧م ٕىمٞمؿ طمدّ : ىم٤مل ؾمٛمٕم٧م قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥ٍم 

 .َل يًٜمف وذًمؽ أن رؾمقل اهلل , وم٢مٟمف ًمق ُم٤مت وديتف, اخلٛمر

 (.3  /6)ط  :هن٤مي٦م (6)

 .سمف وصٗمٝمؿ(: د)وذم , وصٗمٝمؿ هب٤م(: ط)ذم  ( )

 . 4 : ص ,ىمري٤ٌمً  وىمد شم٘مدم خترجيف, ُمتٗمؼ قمٚمٞمف, شاًمخ ....ظمػم اًمٜم٤مس ىمرين» يِمػم إمم احلدي٨م اعمت٘مدم  (4)

 .  ُمـ أي٦م : ؾمقرة آل قمٛمران (3)

انجىاب 

عهً دعىي 

انخظىص 

نهظحاتح 

فٍ انعًم 

 تانرأٌ
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إًمٞمٜم٤م ُمـ أطمٙم٤مم اًمنمع, ومتٌلّم أّن هذا ُمـ ضمٜمس اًمٓمٕمـ, وأٟمف ٓ سمد ُمـ ـمٚم٥م  ( )ومٞمام ٟم٘مٚمقا

 .هق شمٕمٔمٞمٌؿ وُمقاوم٘م٦ٌم ذم احل٘مٞم٘م٦م ( )صقرة اخلالف فم٤مهرًا إٟماماًمت٠مويؾ ومٞمام يم٤من ُمٜمٝمؿ ذم 

ىمد يم٤من ُمـ إُمقر ُم٤م ومٞمف اطمتامل ُمٕمٜمك : ووضمف ذًمؽ سمٓمريؼ اًمٗم٘مف أن ٟم٘مقل 

سمف ُمـ دًٓم٦م  ( )اىمؽمن ( )امسمواإلًمزام, ومٗمٝمٛمقا  ( () )واإليمرام أو ُمٕمٜمك اًمٕمزيٛم٦م ( )اًمرظمّم٦م

رأوا اًمتٛمًؽ سمام هق اًمٕمزيٛم٦م أومم هلؿ ُمـ احل٤مل أو همػمه مم٤م يتٌلم سمف أطمد اعمحتٛمٚملم, صمؿ 

 .اًمؽمظمص سم٤مًمرظمّم٦م, وهذا أصٌؾ ذم أطمٙم٤مم اًمنمع 

                                                   

 .ٟم٘مٚمقه(: د)ذم  ( )

 .سمام(: ط)ذم  (6)

 .اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم؛ اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط: ذم "رظمص"ُم٤مدة يٜمٔمر .اًمٞمن واًمًٝمقًم٦م: اًمرظمّم٦م ًمٖم٦م ( )

: وىمٞمؾ. عمٕم٤مرض راضمح, ُم٤م صم٧ٌم قمغم ظمالف دًمٞمٍؾ ذقمل: اظمتٚمٗمقا ذم شمٕمريٗمٝم٤م قمغم أىمقاٍل ُمٜمٝم٤م: وذقم٤مً   

 .ًمٕمذٍر ُمع يمقٟمف طمراُم٤ًم ذم طمؼ همػم اعمٕمذور ؛احلٙمؿ اًمث٤مسم٧م قمغم ظمالف اًمدًمٞمؾ

؛ 14 / , ؛ اعمًتّمٗمك6/611, ار؛ يمِمػ إه4  / , أصقل اًمنظمز: شمٕمريٗمٝم٤مذم يٜمٔمر 

؛ ذح اًمٙمقيم٥م 434/ , ؛ ذح خمتٍم اًمروو٦م14/ , ؛ هن٤مي٦م اًمًقل6  / , اإلطمٙم٤مم ًممُمدي

 .441/ ,اعمٜمػم

 .ًم٤ًمن اًمٕمرب؛ اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم: ذم "قمزم"يٜمٔمر ُم٤مدة .اًم٘مّمد اعم١ميمد: اًمٕمزيٛم٦م ًمٖم٦م (4)

 .ظم٤مٍل قمـ ُمٕم٤مرض احلٙمؿ اًمث٤مسم٧م ًمدًمٞمٍؾ ذقمل  : وذقم٤مً   

: ص, ؛ ذح شمٜم٘مٞمح اًمٗمّمقل11 /6, ؛ يمِمػ إهار4  / , أصقل اًمنظمز: ذم شمٕمريٗمٝم٤ميٜمٔمر 

؛ اًم٘مقاقمد واًمٗمقائد 1 /6, ؛ اًمٌحر اعمحٞمط64 / , ؛ مجع اجلقاُمع14 / , ؛ اعمًتّمٗمك13

 .442/ , ؛ ذح اًمٙمقيم٥م اعمٜمػم34  :ص, إصقًمٞم٦م

 (.أ/612)ف : هن٤مي٦م(3) 

 .أٟمام(: ط)ذم  (2)

 .(أ/34 )د : هن٤مي٦م (4)
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يؼ  دي وسمٞم٤من هذا ذم طمدي٨م اًمّمي
سم٠من يث٧ٌم ذم ُمٙم٤مٟمف  ( )ًمف , وم٢من إؿم٤مرة رؾمقل اهلل ( )

يم٤من حمتٛماًل ُمٕمٜمك اإليمرام ًمف وُمٕمٜمك اإلًمزام, وقمٚمؿ سمدًٓم٦م احل٤مل أٟمف قمغم ؾمٌٞمؾ اًمؽمظمص 

ک  ک  ک  ک  چ  :ومحٛمد اهلل قمغم ذًمؽ, صمؿ شم٠مظمر متًٙم٤ًم سم٤مًمٕمزيٛم٦م اًمث٤مسمت٦م سم٘مقًمفواإليمرام ًمف, 

أن يت٘مدم سملم  ( )ُم٤م يم٤من ٓسمـ أيب ىمح٤موم٦م: سم٘مقًمف ( )وإًمٞمف أؿم٤مر, ( )چگ  گ  گ  گ  ڳ 

يدي رؾمقل اهلل 
, وم٢من اًمت٠مظمػم ويمذًمؽ يم٤من شم٘مدُمف ًمإلُم٤مُم٦م ىمٌؾ أن حيي رؾمقل اهلل , ( )

ُمراقم٤مة طمؼ اهلل ذم أداء اًمّمالة ذم اًمقىم٧م اعمٕمٝمقد يم٤من قمزيٛم٦ًم, إمم أن حيي يم٤من رظمّم٦ًم, و

يم٤من يًتحًـ ذًمؽ ُمٜمف؛ ومٕمرومٜم٤م  وم٢مٟمام ىمّمد اًمتٛمًؽ سمام هق اًمٕمزيٛم٦م؛ ًمٕمٚمٛمف أن رؾمقل اهلل 

 .سم٤مًمرأي ( )أٟمف ُم٤م ىمّمد إٓ شمٕمٔمٞمؿ أُمر اهلل وشمٕمٔمٞمؿ رؾمقل اهلل ومٞمام سم٤مذه

 ( )ُمـ ؿمٝمد اهلل سمٙمٗمره هق ُمـ اًمّمالة قمغم ( )وم٤مُٓمتٜم٤مع, ويمذًمؽ ومِْٕمُؾ قمٛمر  

اعمّمكم  وذًمؽ ٓ ُيَِمؽُّ ومٞمف إذا يم٤من ,اًمٕمزيٛم٦م؛ ٕن اًمّمالة قمغم اعمٞم٧م اعمًٚمؿ يٙمقن إيمراُم٤ًم ًمف

                                                   

 .ًمٚمّمديؼ(: ف)ذم  ( )

 (.ف)ؾم٤مىمٌط ُمـ , ًمف: ىمقًمف (6)

 . ُمـ أي٦م : ؾمقرة احلجرات ( )

 .أسمق سمٙمر : أي: ذم ه٤مُمش إم (4)

يم٤من ُمـ ؾم٤مدات . قمثامن سمـ قم٤مُمر سمـ قمٛمرو سمـ يمٕم٥م اًمتٞمٛمل اًم٘مرر, واًمد أيب سمٙمر اًمّمديؼ: هق, أسمق ىمح٤موم٦م (3)

 .ـه4 وأؾمٚمؿ يقم ومتح ُمٙم٦م, شمقذم ؾمٜم٦م . ىمريش ذم اجل٤مهٚمٞم٦م

 .44 /4, ؛ اإلص٤مسم٦م2 1 / , ؛ آؾمتٞمٕم٤مب44/ , اًمري٤مض اًمٜمية: يٜمٔمر ذم شمرمجتف

وذيمره اسمـ طمجر ذم اًمٗمتح , (13 / 2) , واًمٓمؼماين ذم ُمٕمجٛمف اًمٙمٌػم, (   /3), أظمرضمف أمحد ذم اعمًٜمد(2) 

 .وؾمٙم٧م قمٜمف, (33 /6)

 (.2  /6)ط : هن٤مي٦م ( )

 .سم٤مُٓمتٜم٤مع(: ط)ذم  (1)

 .وهق(: ط)ذم  (1)
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, إٓ أن اًمت٘مدم ًمٚمّمالة قمٚمٞمف يم٤من سمٓمريؼ طمًـ اًمٕمنمة, وُمراقم٤مة رؾمقل اهلل  ( )قمٚمٞمف

شمٕمٔمٞماًم ًمرؾمقل اهلل ىمٚمقب اعم١مُمٜملم ُمـ ىمراسم٤مشمف, ومجذب قمٛمر رداءه متًٙم٤ًم سمام هق اًمٕمزيٛم٦م, و

 ىمّمدًا ُمٜمف إمم خم٤مًمٗمتف ٓ. 

وم٢مٟمف أسمك أن يٛمحق ذًمؽ شمٕمٔمٞماًم ًمرؾمقل اهلل وهق اًمٕمزيٛم٦م, وىمد , ويمذًمؽ طمدي٨م قمكم  

ُم٤م ىمّمد سمام أُمر سمف إٓ شمتٛمٞمؿ اًمّمٚمح عم٤م رأى ومٞمف ُمـ احلظ ًمٚمٛمًٚمٛملم  قَمٚمِؿ أن رؾمقل اهلل 

اإلًمزام عمح٤مه ُمـ ؾم٤مقمتف, أٓ شمرى  أن ذًمؽ يم٤من أُمرًا سمٓمريؼ سمٗمراغ ىمٚمقهبؿ, وًمق قمٚمؿ قمكمٌّ 

ًَّ  ( )إٟمؽ ؾمتٌٕمثٜمل ذم أُمٍر أوم٠ميمقن: أٟمف ىم٤مل ًمرؾمقل اهلل  ٦ِم اعمحامةومٞمف يم٤مًم أم اًمِم٤مهد , ( )ٙمَّ

أٟمف  ( )تٌلمي؛ ومٌٝمذا ( )شسمؾ اًمِم٤مهد يرى ُم٤م ٓ يرى اًمٖم٤مئ٥م » : يرى ُم٤م ٓ يرى اًمٖم٤مئ٥م؟ وم٘م٤مل

ر اًمّمالسم٦م ذم اًمديـ سمٛمحٍي ُمـ ورأى إفمٝم٤م, قمرف سم٠من ذًمؽ إُمر ُمٜمف َل يٙمـ إًمزاُم٤مً 

سمنمط أن يٙمقن  ( )اعمنميملم قمزيٛم٦ًم ومتٛمًؽ سمف, صمؿ اًمرهم٦ٌم ذم اًمّمٚمح ُمٜمدوٌب إًمٞمف ًمإلُم٤مم

ًمٚمٛمًٚمٛملم, ومت٤مم هذه اعمٜمٗمٕم٦م ذم أن ُئمٝمر اإلُم٤مم اعم٤ًمحم٦م واعم٤ًمهٚم٦م ُمٕمٝمؿ ومٞمام  ومٞمف ُمٜمٗمٕم٦مٌ 

ٓ يرهمٌقن ذم اًمّمٚمح  يٓمٚمٌقن, وئمٝمر اعمًٚمٛمقن اًم٘مقة واًمِمدة ذم ذًمؽ؛ ًمٞمٕمٚمؿ اًمٕمدو أهنؿ

                                                   

 (.ب/634: )وهل هن٤مي٦م. قمغم(: ف)ذم  ( )

 .وم٠ميمقن(: ف)ذم  (6)

ٙمك( )  ًُ ُؽ واًم ًَّ ٙم٦ُم ُم٠مظمقذة ُمٜمٝم٤م, اًمقشمد ُمـ احلديد واعمًامر اًمٓمقيؾ: اًم ًَّ : ويمؾُّ ُِمًامٍر قمٜمد اًمٕمرب ي٘م٤مل ًمف, واًم

ٙم٦م. ؾَمؽٌّ  ًّ  ؛61 /1, َتذي٥م اًمٚمٖم٦م: يٜمٔمر. وشم٠ميت سمٛمٕم٤من أظمرى, احلديدة اًمتل حُيَْرُث هب٤م إرض: واًم

 ."ؾمٙمؽ"ُم٤مدة , ؛ اًمّمح٤مح ذم اًمٚمٖم٦م2 6: ص, اًمزاهر ذم همري٥م أًمٗم٤مظ اًمِم٤مومٕمل

, 44 / ) و اًمٌخ٤مري ذم اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم , (261سمرىمؿ   1/ ) أظمرضمف أمحد ذم اعمًٜمد ُمـ طمدي٨م قمكم   (4)

 . 24 رىمؿ , , وصححف إًم٤ٌمين ذم صحٞمح اجل٤مُمع(4 2رىمؿ , 4 6/6)واًمٌزار ذم ُمًٜمده , (1 3سمرىمؿ 

 .شمٌلم(: ط) ذم (3)

  .اإلُم٤مم(: ط)و( ف)ذم  (2)
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ھ   ھ  ھ  چ :ىمقًمف شمٕم٤ممم ( )ُم٤م ومٕمٚمف, ويم٠مٟمف شم٠مّول  هذا وَمَٕمَؾ قمكمٌّ  ًمْمٕمٗمٝمؿ؛ ومألضمؾ

ٜم٦ّم اًمتل يم٤مٟم٧م ذم طمؼ اعمًٌقق ُمـ اًمٌداي٦م ويمذًمؽ طمدي٨م ُمٕم٤مٍذ , ( )چے ًُّ ؛ وم٢من اًم

سمام وم٤مشمف, ومٞمٝم٤م اطمتامل ُمٕمٜمك اًمرظمّم٦م؛ ًمٞمٙمقن إداء قمٚمٞمف أين, ومقىمػ ُمٕم٤مٌذ قمغم ذًمؽ 

أدريمف ُمٕمف, وم٤مؿمتٖمؾ سم٢مطمراز  , واقمت٘م٤مد اًمٖمٜمٞمٛم٦م ومٞمامف أن اًمٕمزيٛم٦م ُمت٤مسمٕم٦م رؾمقل اهلل وقمر

 .ذًمؽ أوًٓ متًٙم٤ًم سم٤مًمٕمزيٛم٦م ٓ خم٤مًمٗم٦ًم ًمٚمٜمص 

 ( )سمٖمػم ـمٝم٤مرةٍ  ( )ذم شمٚمؽ احل٤مًم٦م ( )ةً إن صح أٟمف أّدى صال - ويمذًمؽ طمدي٨م أيب ذر  

  ﴾أو عمًتؿ ﴿ ( )اًم٘مراءشملموم٢من ذم طمٙمؿ اًمتٞمٛمؿ ًمٚمجٜم٥م سمٕمض آؿمت٤ٌمه ذم اًمٜمص سم٤مقمت٤ٌمر  -

 ٛمؿاًمتٞموأٟمف ٓ جيقز , سم٤مًمٞمد اعمراد اعمسُّ  ( )ًمٕمٚمف يم٤من قمٜمده أن, ( )چې  ې  ې چ

                                                   

 .شم٠مويؾ(: ط)ذم  ( )

 .1  ُمـ أي٦م : ؾمقرة آل قمٛمران (6)

 .صالشمف(: ط)ذم  ( )

 (.ب/612)ف : هن٤مي٦م (4)

 .وىمد صححف اًمؽمُمذي واحل٤ميمؿ واًمذهٌل, 41 : ص, شم٘مدم خترجيف(3) 

 .واًم٤ٌمىمقن سم٤مًٕمػ, سمٖمػم أًمػش عمًتؿ»: ىمرأ محزة واًمٙم٤ًمئل وظمٚمػ (2)

 .41 / , حتٌػم اًمتٞمًػم ذم اًم٘مراءات اًمٕمنم: ٔمريٜم

إٟمف : ُمٓمٚمؼ اعم٤ٌمذة, وىمٞمؾ: اعمراد هب٤م: وىمٞمؾ, اجلامع: اعمراد هب٤م ذم اًم٘مراءشملم: ىمٞمؾ: ىم٤مل اًمِمقيم٤مين رمحف اهلل

سمٛمٕمٜمك ىمٌٚمتؿ,  {ُٓمًتؿ  }: إومم ذم اًمٚمٖم٦م أن يٙمقن: وىم٤مل حمٛمد سمـ يزيد اعمؼمد, جيٛمع إُمريـ مجٞمٕم٤مً 

 .346/ , ومتح اًم٘مدير (.سمٛمٕمٜمك همِمٞمتؿ ش  ًتؿعم »وٟمحقه, و

 . 4ُمـ أي٦م : ؾمقرة اًمٜم٤ًمء (4)

 (.4  /6)ط : هن٤مي٦م( 1)
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ريض اهلل قمٜمٝمام, صمؿ رأى أن سم٥ًٌم اًمٕمجز  ( )واسمـ ُمًٕمقدٍ  ( )يمام هق ُمذه٥م قمٛمر, ٥مًمٚمجٜم

اء يً٘مط قمٜمف ومرض اًمٓمٝم٤مرة ذم اًمقىم٧م, وأن أداء اًمّمالة ذم اًمقىم٧م قمزيٛم٦ٌم, وم٤مؿمتٖمؾ سم٤مٕد

 .شمٕمٔمٞماًم ُٕمر اهلل ومتًٙم٤ًم سم٤مًمٕمزيٛم٦م

اَم ـًمِ  ( )ويمذًمؽ طمدي٨م قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص, وم٢مٟمف رأى أن ومرض آهمت٤ًمل ؾم٤مىمٌط قمٜمف

أن اًمتٞمٛمؿ  ( )يٚمح٘مف ُمـ احلرج سم٥ًٌم اًمؼمد أو خلقومف اهلالك قمغم ٟمٗمًف, وىمد صم٧ٌم سم٤مًمٜمص

 ُمـ هذه أصم٤مر ُمٕمٜمًك يقهؿ 
ٍ
خم٤مًمٗم٦م اًمٜمص ُمـ ُمنموٌع ًمدومع احلرج؛ ومٕمرومٜم٤م أٟمف ًمٞمس ذم رء

 .( )يمام وصٗمٝمؿ اهلل سمف أطمٍد ُمٜمٝمؿ, وأهنؿ ذم شمٕمٔمٞمؿ رؾمقل اهلل 

                                                   

 قمـ ؾمٕمٞمد سمـ( 142رىمؿ ,  1 / , سم٤مب اًمتٞمٛمؿ, اًمٓمٝم٤مرة)أظمرضمف ُمًٚمٌؿ ذم اًمّمحٞمح  ُمذه٥م قمٛمر  ( )

ٓ : ٘م٤ملإين أضمٜم٧ٌم ومٚمؿ أضمد اعم٤مء؟ وم: أن رضماًل أشمك قمٛمر وم٘م٤مل: قمٌد اًمرمحـ سمـ أسمزى قمـ أسمٞمف

 (.احلدي٨م ...شمّمؾ

(: 144رىمؿ , 16 / , سم٤مب اًمتٞمٛمؿ, اًمٓمٝم٤مرة)أظمرضمف ُمًٚمٌؿ ذم اًمّمحٞمح  ُمذه٥م اسمـ ُمًٕمقٍد  (6)

يمٞمػ يّمٜمع  رضماًل أضمٜم٥م ومٚمؿ جيد اعم٤مء ؿمٝمراً  اًمرمحـ أرأي٧م ًمق أن ي٤م أسم٤م قمٌد: ُمقؾمك وم٘م٤مل أسمق)...

ويروى قمٜمف أٟمف : ىم٤مل اًمؽمُمذي(. احلدي٨م....ٓ يتٞمٛمؿ وإن َل جيد اعم٤مء ؿمٝمراً : اهلل سم٤مًمّمالة ؟ وم٘م٤مل قمٌد

رىمؿ ,   6/ , سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اًمتٞمٛمؿ ًمٚمجٜم٥م إذا َل جيد اعم٤مء, اًمٓمٝم٤مرة: )اجل٤مُمع . رضمع قمـ ىمقًمف

 64.) 

 (.ب/34 )د : هن٤مي٦م ( )

ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ    ڇچ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇچ : إمم ىمقًمف شمٕم٤ممميِمػم  (4)

 .2ُمـ أي٦م : ؾمقرة اعم٤مئدة. أي٦م چڎ  ڈ  

ذم ُمقاوع يمثػمٍة ُمـ اًمٙمت٤مب اًمٕمزيز سمتٕمٔمٞمٛمٝمؿ  ومٞمٝم٤م قمغم اًمّمح٥م اًمٙمرام  يِمػم إمم أي٤مت اًمتل أصمٜمك اهلل (3) 

گ  گ  گ  ڳ  چ  :يم٘مقًمف شمٕم٤ممم, وٟمٍمَتؿ ًمف قمغم يمؾ إطمقال, ذم مجٞمع إُمقروـم٤مقمتٝمؿ ًمٚمٜمٌل 

ًمف قمز وىمق, 34 ُمـ أي٦م : ؾمقرة إقمراف چڳ  ڳ   ڳ   ڱ    ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  

ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  چ : وضمؾ

= 
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ُم٤م روَي أن قمٌد اًمرمحـ  ( )وم٢مٟمام أصمٌتقه اؾمتدًٓٓ سمحد اًم٘مذف, قمغم, وأُم٤م طمد اًمنمب

وإذا هذى اومؽمى, وطمد اعمٗمؽميـ ذم , ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم إذا ذب هذى: سمـ قمقف ىم٤مل ًمٕمٛمر

 .( )ن ضمٚمدةً صمامٟمق ( )يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم

ٓ يٙمقن حم٤مًٓ سمف قمغم اًمرأي, وىمد سمٞمٜم٤م أن اإلمج٤مع  ( )صمؿ احلٙمؿ اًمث٤مسم٧م سم٤مإلمج٤مع

يقضم٥م قمٚمؿ اًمٞم٘ملم واًمرأي ٓ يقضم٥م ذًمؽ, صمؿ هذا دقمقى اخلّمقصٞم٦م ُمـ همػم دًمٞمٍؾ, 

 سم٤مًم٘مٞم٤مس ومٙمٞمػ يرى إصم٤ٌمشمف سمٛمجرد اًمدقمقى
ٍ
 ,ُمـ همػم دًمٞمؾٍ  ( )وُمـ ٓ يرى إصم٤ٌمت رء

 :ًمؽ, وم٤مًمٜم٤مس ذم شمٙمٚمٞمػ آقمت٤ٌمر اعمذيمقر ذم ىمقًمف شمٕم٤مممواًمٙمت٤مب يِمٝمد سمخالف ذ

                                                   

  .44: ؾمقرة إٟمٗم٤مل  چىىائائەئەئ

 (.ب/633: )سمداي٦م ( )

 .4ُمـ أي٦م : اًمٜمقرؾمقرة  چ  ڑ  ڑ  ک    ک   ک  ک  گ     گ   گ    گ  ڳچ  :يِمػم إمم ىمقًمف شمٕم٤ممم (6)

وأؿم٤مر اسمـ طمجٍر إمم وٕمٗمف ذم , (6/146)قـم٠م أظمرضمف ُم٤مًمؽ ذم اعم:  ًمٗمظ اعمّمٜمػ رمحف اهلل ُروي قمـ قمكم   ( )

أن اًمٜمٌل  وم٘مد أظمرضمف ُمًٚمٌؿ وهمػمه قمـ أٟمٍس , أُم٤م ىمقل قمٌداًمرمحـ سمـ قمقف ( . 4/43)اًمتٚمخٞمص احلٌػم 

 ومٚمام يم٤من قمٛمر اؾمتِم٤مر , سمٙمرٍ  وومٕمٚمف أسمق: ىم٤مل, ومجٚمده سمجريدشملم ٟمحق أرسمٕملم, ُأيَت سمرضمٍؾ ىمد ذب اخلٛمر

, سم٤مب طمد اخلٛمر, يمت٤مب احلدود, اًمّمحٞمح.) وم٠مُمر سمف قمٛمر , احلدود صمامٟملمأظمػ : اًمٜم٤مس وم٘م٤مل قمٌداًمرمحـ 

 (.4341سمرىمؿ , 63 /3

 [. 4: يقٟمس] ,چٿ   ٹ  چ   :يٓمٚمؼ قمغم اًمٕمزم, وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم: اإلمج٤مع ًمٖم٦م (4)

 .اشمٗم٘مقا قمٚمٞمف: أمجع اًم٘مقم قمغم يمذا؛ أي: ويٓمٚمؼ قمغم آشمٗم٤مق, وُمٜمف ىمقهلؿ

 .3  / , ؛ اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط11 / , اعمٜمػماعمّم٤ٌمح : ذم "مجع "يٜمٔمر ُم٤مدة 

 .سمٕمد ووم٤مشمف قمغم أُمر ديٜمل اشمٗم٤مق جمتٝمدي قمٍٍم ُمـ اًمٕمّمقر ُمـ أُم٦م حمٛمد : وقمٜمد إصقًمٞملم

, ؛ اًمتٚمقيح ُمع اًمتقوٞمح2/ , ؛ ذح خمتٍم اًمروو٦م43 /  , ؛ روو٦م اًمٜم٤مفمر14: ص, اًمٚمٛمع: يٜمٔمر

 . 1 / , ؛ إرؿم٤مد اًمٗمحقل41 /2, ؛ اًمٌحر اعمحٞمط 6/1

 .إصم٤ٌمت جمرد اًمدقمقى(: ط) ذم (3)
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ؾمقاٌء, وهؿ يم٤مٟمقا أطمؼ هبذا اًمقصػ, وهذا أىمقى ُم٤م ٟمٕمتٛمده  ( )چۅ  ۉ ۉچ

ُمـ اًمدًمٞمؾ اعمٕم٘مقل ذم هذه اعم٠ًمًم٦م؛ وم٢مٟمف ٓ ومرق سملم اًمت٠مُمؾ ذم إؿم٤مرات اًمٜمص ومٞمام أظمؼم اهلل 

 ( )چڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ چ :يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم, سمف قمـ اًمذيـ حل٘مٝمؿ اعَمُثالت سم٥ًٌم يمٗمرهؿ

أي٦م؛ ًمٜمٕمتؼم سمذًمؽ وٟمٜمزضمر قمـ ُمثؾ ذًمؽ اًم٥ًٌم, وسملم اًمت٠مُمؾ ذم إؿم٤مرات اًمٜمص ذم 

ومث٧ٌم ذًمؽ احلٙمؿ ]سمف أن اعمحرم هق اًمٗمْمؾ اخل٤مزم قمـ اًمٕمقض,  ( )ًمٜمٕمرف ؛طمدي٨م اًمرسم٤م

يم٤مٕرز , ُمنموـم٤ًم ذم اًمٌٞمع ( )[سمٕمٞمٜمف ذم يمؾ حمؾ  يتح٘مؼ ومٞمف اًمٗمْمؾ اخل٤مزم قمـ اًمٕمقض

ًي  ؿواًم ًِ يقوحف أن اًمت٠مُمؾ ذم ُمٕمٜمك  ؛( )وىمد ىمررٟم٤م هذا, وُم٤م أؿمٌف ذًمؽ ( )واجلص ( )ْٛم

اًمث٤مسم٧م سمقوع  ( )اًمٜمص اًمث٤مسم٧م سم٢مؿم٤مرة ص٤مطم٥م اًمنمع سمٛمٜمزًم٦م اًمت٠مُمؾ ذم ُمٕمٜمك اًمٚم٤ًمن

طمتك جُيٕمؾ ذًمؽ  (  )قمغم ـمريؼ آؾمتٕم٤مرة ( )واوع اًمٚمٖم٦م, صمؿ اًمت٠مُمؾ ذم ذًمؽ ًمٚمقىمقف

                                                   

 .6ُمـ أي٦م : ؾمقرة احلنم ( )

 .6ُمـ أي٦م : ؾمقرة احلنم (6)

  .ًمٞمٕمرف(: ط)ذم  ( )

وًمٕمّٚمف ؾمٌؼ ٟمٔمر ُمـ ٟم٤مؾمخ إم؛ ًمتِم٤مسمف , ؛ ٕن مت٤مم اعمٕمٜمك سمف(د)و( ط)و( ف)ُم٤م سملم اعمٕم٘مقومتلم زي٤مدٌة ُمـ  (4)

 .واهلل أقمٚمؿ( اخل٤مزم قمـ اًمٕمقض اًمٗمْمؾ: )ومه٤م ىمقًمف, اجلٛمٚمتلم اًمٚمتلم وىمع قمٜمدمه٤م اًمً٘مط

ْٛمًؿ  (3) ًي خمت٤مر اًمّمح٤مح؛ ًم٤ًمن اًمٕمرب؛ : ذم "ؾمٛمؿ"ُم٤مدة . اجلُٚمُجالن: وهق, طَم٥مُّ احلَؾي : -سم٤مًمٙمن-اًم

 .اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط

ٌب , ُم٤م ُيٌٜمك سمف: -سمٙمن اجلٞمؿ وومتحٝم٤م–اجلص  (2)  .36  -31: ص, اعمٓمٚمع. وهق ُمٕمرَّ

 . 11 / 6 , اعمٕمروم٦م. ط, اعمًٌقط: ويٜمٔمر. اعمٓمٌقعُمـ ,  1/ , ذم ومّمؾ سمٞم٤من ُمقضم٥م إُمر (4)

 (.1  /6)ط : هن٤مي٦م( 1)

 .ًمٚمقىمػ(: ف)ذم  (1)

 . 3 / , اعمثؾ اًم٤ًمئر. ٟم٘مؾ اعمٕمٜمك ُمـ ًمٗمٍظ إمم ًمٗمٍظ؛ عمِم٤مريم٦م سمٞمٜمٝمام ُمع ـملي ِذيْمر اعمٜم٘مقل إًمٞمف: آؾمتٕم٤مرة (1 )

= 
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ضم٤مئٌز ُمًت٘مٞمٌؿ ُمـ قمٛمؾ اًمراؾمخلم ذم اًمٕمٚمؿ, ومٙمذًمؽ =ي٘مف ُمًتٕم٤مرًا ذم حمؾ  آظمر سمٓمراًمٚمٗمظ 

اًمٜمص؛ إلصم٤ٌمت طمٙمؿ اًمٜمص ذم يمؾ ُمقوٍع قُمٚمِؿ أٟمف ُمثؾ اعمٜمّمقص قمٚمٞمف,  اًمت٠مُمؾ ذم ُمٕم٤مين

 :ُمـ اًمٙمالم ( )وهذا ًمٜمققملم

 سم٘مقًمف شمٕم٤ممم: أطمدمه٤م 
ٍ
ڦ    چ :أن اهلل شمٕم٤ممم ٟمصَّ قمغم أن اًم٘مرآن شمٌٞم٤مٌن ًمٙمؾي رء

 ذم اًم٘مرآن وٓ, ( )چڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ 
ٍ
ـ أطمٌد ُمـ َأْن ي٘مقَل يمؾَّ رء  يتٛمٙمَّ

 سمٛمٕمٜم٤مه اًمذي ُيًتدرك سمف طمٙمٛمف, 
ٍ
سم٤مؾمٛمف اعمقوقع ًمف ذم اًمٚمٖم٦م؛ ومٕمرومٜم٤م أٟمف شمٌٞم٤مٌن ًمٙمؾ رء

سمّمقرة اًمٜمص ٓ همػم, أو سم٤معمٕمٜمك اًمذي ص٤مر  ( )هق صم٤مسم٧ٌم : وم٢مُم٤م أن ُي٘م٤مل, وُم٤م صم٧ٌم سم٤مًمٜمص

صمؿ َأطَمٌد , ( )چہ  ہ  ہ   ھ  چ :شمٕم٤ممم ىم٤مل ُمٕمٚمقُم٤ًم سم٢مؿم٤مرة اًمٜمص, وإول سم٤مـمٌؾ؛ وم٢من اهلل

 .إن هذا هنٌل قمـ صقرة اًمت٠مومٞمػ دون اًمِمتؿ واًميب: ٓ ي٘مقل

ں  ڻ  ڻ     ڻ       چ  :وىمقًمف شمٕم٤ممم, ( )چڑ  ڑ  ک  چ :ويمذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم

 اًمذي ( )ت٤ٌمر اعمٕمٜمكـقت احلٙمؿ سم٤مقمـٕمرومٜم٤م أن صمٌـوم, ( )چڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ 

                                                   

 .2  / , ُمٕمجؿ اعمّمٓمٚمح٤مت اًمٌالهمٞم٦م: ويٜمٔمر ذم شمٕمريٗمٝم٤م وأىم٤ًمُمٝم٤م   

 .اًمٜمققملم(: ف)ذم  ( )

 .11ُمـ أي٦م : ؾمقرة اًمٜمحؾ (6)

 (.أ/614)ف : هن٤مي٦م ( )

 . 6ُمـ أي٦م : ؾمقرة اإلهاء (4)

 .64 ُمـ أي٦م : ؾمقرة اًمٜم٤ًمء (3)

 .43ُمـ أي٦م : ؾمقرة آل قمٛمران (2)

وهق هٜم٤م , اهللوهق يمثػٌم ذم يمالم اعمّمٜمػ رمحف , يمثػمًا ُم٤م يٓمٚمؼ اعمت٘مدُمقن ًمٗمظ اعمٕمٜمك وي٘مّمدون سمف اًمٕمٚم٦م (4)

 .واهلل أقمٚمؿ, يمذًمؽ
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 .ذم اًمٜمص اإلؿم٤مرة إًمٞمف ( )وىمٕم٧م

, وظمٗملٌّ : ( )صمؿ ذًمؽ اعمٕمٜمك ٟمققم٤من ضمكمٌّ
, ويقىمػ قمغم اجلكم سم٤مقمت٤ٌمر اًمٔم٤مهر, وٓ ( )

صم٧ٌَم  ( )وسمٕمدُم٤م, چ ۅ   چ :وهق اعمراد سم٘مقًمف شمٕم٤ممم, قمغم اخلٗمل إٓ سمزي٤مدة اًمت٠مُمؾ يقىمػ

 ُوضِمد ومٞمف ذًمؽ اعمٕمٜمك يٙمقن ( )وإصم٤ٌمت احلٙمؿ ذم يمؾ حمؾ  , ًمزوُم اقمت٤ٌمر ذًمؽ اعمٕمٜمك سم٤مًمٜمص

وإن َل يٙمـ صٞمٖم٦م اًمٜمص ُمتٜم٤موًٓ, أٓ شمرى أن احلٙمؿ سم٤مًمرضمؿ قمغم , إصم٤ٌمشم٤ًم سم٤مًمٜمص ٓ سم٤مًمرأي

سم٤مقمت٤ٌمر اعمٕمٜمك اًمذي ٕضمٚمف شمقضّمف -وًمٙمـ , ُم٤مقمٍز َل يٙمـ طمٙماًم قمغم همػمه سم٤مقمت٤ٌمر صقرشمف

 .إؿمخ٤مص سم٤مًمٜمص ( )سمٞم٤مٟم٤ًم ذم طمؼ ؾم٤مئر ( )يم٤من ذًمؽ -احلٙمؿ قمٚمٞمف سم٤مًمرضمؿ

                                                   

 (.أ/632: )سمداي٦م ( )

 .مه٤م(: د)سمٕمده٤م ذم  (6)

ُؿ إصقًمٞمقن اًم٘مٞم٤مَس سم٤مقمت٤ٌمر ىمقشمف ووٕمٗمف ( ) ًي , ُم٤م ىُمٓمَِع ومٞمف سمٜمٗمل اًمٗم٤مرق: وم٤مجلكمُّ هق, إمم ضمكم  وظمٗمل  , ُي٘م

ُم٤م :أو هق, ص٤مف اجلكمُم٤م ختٚمٗم٧م قمٜمف أو: واخلٗملُّ هق. أو يم٤مٟم٧م جمٛمٕم٤ًم قمٚمٞمٝم٤م, أو يم٤مٟم٧م قمٚمتف ُمٜمّمقص٦مٌ 

 .يم٤مٟم٧م اًمٕمٚم٦ُم ومٞمف ُمًتٜمٌٓم٦ًم أو ُمٔمٜمقٟم٦م

:  ص, ؛ اجلدل ٓسمـ قم٘مٞمؾ  4: ص, ؛ اعمٜمخقل11: ص, اًمٚمٛمع: يٜمٔمر ذم شم٘مًٞمؿ اًم٘مٞم٤مس هبذا آقمت٤ٌمر

؛ ذح  2 /6, ؛ اًمتقوٞمح ُمع اًمتٚمقيح446/ , ؛ ذح اًمٕمْمد /4, ؛ اإلطمٙم٤مم ًممُمدي  

؛ اعمدظمؾ إمم ُمذه٥م اإلُم٤مم 6/641, ؛ ٟمنم اًمٌٜمقد4/42, ؛ شمٞمًػم اًمتحرير4/614, اًمٙمقيم٥م اعمٜمػم

 . 3 / , أمحد

 .سمدون اًمقاو, سمٕمدُم٤م(: ف)ذم  (4)

 .ىمد(: ط)سمٕمده٤م ذم  (3)

 (.ف)همػم ُمث٧ٌم ذم , ذًمؽ: ىمقًمف (2)

 (.ف)همػم ُمث٧ٌم ذم , ؾم٤مئر: ىمقًمف (4)

انقُاس 

: َىعاٌ

جهٍ 

 وخفٍ
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شمٕم٤ممم ُمـ حتٚمٞمٍؾ أو حتريٍؿ أو إجي٤مٍب  ٤مدصم٦ٍم إٓ وومٞمٝم٤م طمٙمٌؿ هللأٟمف ُم٤م ُمـ طم: ( )واًمث٤مين 

, وم٤مًمٜمّمقص ُمٕمدودٌة ُمتٜم٤مهٞم٦مٌ  ( )أو إؾم٘م٤مٍط, وُمٕمٚمقمٌ  وٓ , أن يمؾ طم٤مدصم٦ٍم ٓ يقضمد ومٞمٝم٤م ٟمصٌّ

, وذم شمًٛمٞمتف طم٤مدصم٦ًم إؿم٤مرٌة إمم أٟمف ٓ ٟمص ومٞمٝم٤م, ( )هن٤مي٦م عم٤م ي٘مع ُمـ احلقادث إمم ىمٞم٤مم اًم٤ًمقم٦م

اًمّمح٤مسم٦م ُم٤م اؿمتٖمٚمقا سم٤مقمتامد ٟمص  ذم يمؾ  ويمذًمؽ .أصاًل ُمٕمٝمقداً وم٢من ُم٤م ومٞمف اًمٜمص يٙمقن 

وىمد ًمزُمٜم٤م ُمٕمروم٦م طمٙمؿ , ( )طم٤مدصم٦ٍم ـمٚم٤ًٌم أو رواي٦ًم؛ ومٕمرومٜم٤م أٟمف ٓ يقضمد ٟمصٌّ ذم يمؾ طم٤مدصم٦مٍ 

, أو ( )احل٤مدصم٦م سم٤محلج٦م سمح٥ًم اًمقؾمع وم٢مُم٤م أن يٙمقن احلج٦م اؾمتٜم٤ٌمط اعمٕمٜمك ُمـ اعمٜمّمقص

 ,اؾمتّمح٤مب احل٤مل إٓ قمٛمٌؾ سمال دًمٞمؾأٟمف ًمٞمس ذم  , وُمٕمٚمقمٌ ( )اؾمتّمح٤مب احل٤مل يمام ىم٤مًمقا

ٓ يّمٚمح أن يٙمقن طمج٦ًم سم٤مقمت٤ٌمر إصؾ, وهق أيْم٤ًم مم٤م ٓ  , واجلٝمُؾ ضمٝمٌؾ  :وٓ دًمٞمؾ

دًمٞمٌؾ ويٙمقن قمٜمد سمٕمْمٝمؿ,  يقىمػ قمٚمٞمف, ومٛمـ اعمحتٛمؾ أن ٓ يٙمقن قمٜمد سمٕمض اًمٜم٤مس ومٞمف

أٓ شمرى أن اًمنمع  ؛٘ملمطمج٦ٌم وإن يم٤من ٓ يقضم٥م قمٚمؿ اًمٞمواًم٘مٞم٤مس ُمـ اًمقضمف اًمذي ىمررٟم٤م 

واعمح٤مرسم٦م , اعم٤ًمومرة ًمٚمتج٤مرة: , يٕمٜملاإلىمدام قمغم اعم٤ٌمطم٤مت ًم٘مّمد حتّمٞمؾ اعمٜمٗمٕم٦مضمّقز ًمٜم٤م 

                                                   

 .اًمث٤مين ُمـ أٟمقاع اًمت٠مُمؾ ذم ُمٕم٤مين اًمٜمص: أي ( )

 (.أ/33 )د : هن٤مي٦م ( )

ًمٜمّمقص سم٤معمتٜم٤مهٞم٦م اقمؽمض قمٚمٞمف سمٕمُض اعمح٘م٘ملم ُمـ اًمٕمٚمامء رمحٝمؿ اهلل يم٤مسمـ شمٞمٛمٞم٦م واسمـ اًم٘مٞمؿ وصُػ ا ( )

ٓ ( يٕمٜمل اًمٜمّمقص ) وهذا ظمٓم٠ٌم؛ ٕن ُم٤م يتٜم٤مهك : )...ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم سمٕمد ذيمره هلذا اًم٘مقل, وهمػممه٤م

 (.٤مهك شمدظمُؾ حت٧م شمٚمؽ إٟمقاعومُٞمْحَٙمَؿ ًمٙمؾ ٟمقٍع ُمٜمف سمحٙمٍؿ, وإومراُد اًمتل ٓ شَمتٜم, يٛمتٜمع أن جُيٕمؾ أٟمقاقم٤مً 

, ؛ وإقمالم اعمقىمٕملم44 : ص, اعمًقدة: ويٜمٔمر ذم اعم٠ًمًم٦م, 6/644, ضم٤مُمع اعم٤ًمئؾ: يٜمٔمر مت٤مم يمالُمف ذم

 . 4/664, ؛ وذح اًمٙمقيم٥م اعمٜمػم 3 : ص, ؛ وخمتٍم اسمـ اًمٚمح٤مم   / 

 (.1  /6)ط : هن٤مي٦م( 4)

 .اًمٜمّمقص(: ط)ذم  (3)

 .٘مٞم٤مسٟمٗم٤مة اًم: يٕمٜمل: ذم ه٤مُمش إم (2)

قُاس ان

 حجح

نكُه ال 

 َىجة

 عهى انُقٍُ
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ًمٚمٕمٚمقي 
وآؿمتٖم٤مل سم٤معمٕم٤مجل٦م , واًمٖمٚم٦ٌم قمغم إقمداء سمٖم٤مًم٥م اًمرأي, وآضمتٝم٤مد ذم أُمر اًم٘مٌٚم٦م ( )

 قمغم ُم٤م يقضم٥م قم
ٍ
ٚمؿ اًمٞم٘ملم, صمؿ هق ًمتحّمٞمؾ صٗم٦م اًمؼمء, ويمؾُّ ذًمؽ إىمداٌم ُمـ همػم سمٜم٤مء

ـٌ ذم سمٕمض اعمقاوع واضم٥ٌم ذم سمٕمض اعمقاوع  .طمً

, وم٢من ذًمؽ ( )اعمٕمروف ذم اًمٜمٗم٘م٤مت واعمتٕم٦م ( )ويمذًمؽ شم٘مقيؿ اعمتٚمٗم٤مت, واقمت٤ٌمر

ومٙم٤من ذًمؽ قمٛماًل سم٤محلج٦م, ومتٌلمَّ أن , , صمؿ اإلىمدام قمٚمٞمف سم٤مًمرأي ضم٤مئزٌ ( )ُمٜمّمقٌص قمٚمٞمف

ٜمف دون اًمث٤مسم٧م ُمـ احلٙمؿ سم٤مًمٜمص, ومال وًمٙم, اًم٘مٞم٤مس ُمـ ٟمقع اًمٕمٛمؾ سمام هق طمج٦ٌم ذم إصؾ

 .ٓ يقضمد ومٞمف ٟمصٌّ  ( )ُيّم٤مر إًمٞمف إٓ ذم ُمقوعٍ 

ومال جيقز اعمّمػم إًمٞمف إٓ قمٜمد اًميورة , ومٝمق قمٛمٌؾ سم٤مجلٝمؾ, وم٠مُم٤م اؾمتّمح٤مُب احل٤مل 

 .( )وؾمٜم٘مرر هذا ذم سم٤مسمف .شمٜم٤مول اعمٞمت٦م ( )سمٛمٜمزًم٦م ,اعمحْم٦م

                                                   

 .ًمٚمٕمدو(: ط)ذم  ( )

 .اقمت٘م٤مد (: ط)ذم  (6)

 .وًمٞمس ٟمٙم٤مح اعمتٕم٦م اعمحرم, ُمتٕم٦م اًمٓمالق: اعم٘مّمقد ( )

الُّ قمغم اًمٜمٗم٘م٦م سم٤معمٕمروف هق ىمقًمف شمٕم٤ممم (4) , 4ُمـ أي٦م :ؾمقرة اًمٓمالق  چڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چچ  :اًمٜمصُّ اًمدَّ

الُّ قمغم ُمتٕم٦م اًمٓمالق هق ىمقًمف شمٕم٤ممم ؾمقرة  چڑ  ڑ  ک  کڈ  ژ   ژچ  :واًمٜمصُّ اًمدَّ

 .  64: اًمٌ٘مرة

 .ووع (: ط)ذم  (3)

 ( .ب/632: )سمداي٦م (2)

طمتج٤مج سمام ًمٞمس وؾمٞم٠ميت يمالم اعمّمٜمػ رمحف اهلل قمٜمف ذم سم٤مب وضمقه آ. إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم(: ط)سمٕمده٤م ذم  (4)

 . 466: ص, سمحج٦ٍم ُمٓمٚم٘م٤مً 
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سم٤مجلٝمؾ, وأن وم٘مٝم٤مء إُمّم٤مر  ٙمقنـيتٌلم أن ٟمٗم٤مة اًم٘مٞم٤مس يتٛمً ( )ومٌٝمذا اًمت٘مرير

 !الل؟ـيٕمٛمٚمقن سمام هق احلؼ, وُم٤مذا سمٕمد احلؼ إٓ اًمْم

ٟمحـ ٟم٘مقل سم٠من ُم٤م ُأٟمزل ُمـ : ىمٚمٜم٤م .( )چڭ  ۇچ :سم٘مقًمف شمٕم٤ممم ( )وأُم٤م اؾمتدٓهلؿ

وًمٙمـ آطمتج٤مج سم٤مًم٘مٞم٤مس مم٤م ُأٟمزل ذم اًمٙمت٤مب إؿم٤مرًة وإن يم٤من ٓ يقضمد ومٞمف  ,اًمٙمت٤مب يم٤مٍف 

وهبذا يتٌلم أن احلٙمؿ سمف , چۅچ :شمٕم٤ممم عم٠مُمقر سمف ُمـ ىمقًمفا ( )وم٢مٟمف آقمت٤ٌمر, ٟمّم٤مً 

, ( )چۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  چ :ومٞمْمٕمػ سمف اؾمتدٓهلؿ سم٘مقًمف شمٕم٤ممم, اهلل طمٙمٌؿ سمام أٟمزل

جب    چ :وىمقًمف شمٕم٤ممم, ( )چڄ  ڄ  ڄ  چ :وسمف يتٌلم أٟمف ُمـ مجٚم٦م ُم٤م شمٜم٤موًمف ىمقًمف شمٕم٤ممم

 .( )اًمٚمقح اعمحٗمقظ: ٤مًمٙمت٤مب هٜم٤ماعمراد سم: وىمد ىمٞمؾ, ( )چحب  خب   مب  ىب  يب  جت    حت

                                                   

 (.ب/614)ف : هن٤مي٦م ( )

إول ذم ٟمٗمٞمف واًمث٤مين ذم , أن اًم٘م٤مؿم٤مين واسمـ هي٩ٍم صٜمّٗم٤م ذم اًم٘مٞم٤مس ٟمحق أًمػ ورىم٦مٍ : ذيمر اجلّم٤مص (6)

واسمـ هي٩م اقمتٛمد ذم إصم٤ٌمشمف قمغم ,  چڭ  ۇچ  :وأن اًم٘م٤مؿم٤مين اقمتٛمد ذم ٟمٗمٞمف قمغم هذه أي٦م, إصم٤ٌمشمف

 .6 /4, اًمٗمّمقل: يٜمٔمر . چ ۅ     چ : ىمقًمف شمٕم٤ممم

 . 3ُمـ أي٦م : ؾمقرة اًمٕمٜمٙمٌقت ( )

 .ًمالقمت٤ٌمر (: د)ذم  (4)

 .44ُمـ أي٦م : ؾمقرة اعم٤مئدة (3)

 .11ُمـ أي٦م : ؾمقرة اًمٜمحؾ (2)

 .31ُمـ أي٦م : ؾمقرة إٟمٕم٤مم (4)

ـُ ضمريٍر ذم شمٗمًػمه (1) ه سم٤مًمٚمقح اعمحٗمقظ اسم ـُ طمٞم٤من 4/3, ؛ واًم٘مرـمٌلُّ ذم شمٗمًػمه 41/  , ممّـ ومنَّ ؛ واسم

 .وهمػمهؿ رمحٝمؿ اهلل مجٞمٕم٤ًم ,  3 / , ه؛ واًمٌٖمقيُّ ذم شمٗمًػم2 4/3, وٟمًٌف عم٘م٤مشمؾٍ 

جىاب ان
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سمؾ هق ائتامٌر , ٓ يٙمقن شم٘مدُم٤ًم سملم يدي اهلل ورؾمقًمف ( )وهبذا يتٌلّم أن اًمٕمٛمؾ سم٤مًم٘مٞم٤مس

 سمف قمغم ( )أُمتف ذم اًمقىمقف سم٠مُمر اهلل وأُمر رؾمقًمف, وؾمٚمقُك ـمريٍؼ ىمد قمّٚمؿ رؾمقل اهلل 

رة, واًمٕمٚم٦م ُم٤م ص٤مرت أطمٙم٤مم اًمنمع, وهذا ٕٟم٤َّم إٟمام ٟمث٧ٌم احلٙمؿ ذم اًمٗمروع سم٤مًمٕمٚم٦م اعم١مصم

, وإٟمام إقمامل اًمرأي ذم متٞمٞمز اًمقصػ اعم١مصمر ُمـ ( )سمؾ سمجٕمؾ اهلل إي٤مه٤م ُم١مصمرةً , ُم١مصمرًة سمآرائٜم٤م

                                                   

 (.41 /6)ط : هن٤مي٦م ( )

 .سم٤مًمقىمقف(: ط)ذم  (6)

 :اظمتٚمػ إصقًمٞمقن ذم أصمر اًمٕمٚم٦م ذم احلٙمؿ قمغم ُمذاه٥م أؿمٝمره٤م( ) 

وهق ىمقٌل سم٤مـمؾ؛ ٕٟمف , وهق ىمقل اعمٕمتزًم٦م, أن اًمٕمٚم٦م هل٤م أصمٌر ذم صمٌقت احلٙمؿ, ومٝمل اعمثٌت٦م ًمٚمحٙمؿ سمذاَت٤م - 

 .هلل شمٕم٤ممميتْمٛمـ ؾمٚم٥م ىمدرة ا

أن اًمٕمٚم٦م ًمٞمس هل٤م أصمُر ذم وضمقد احلٙمؿ, وإٟمام هل قمالُم٦ٌم جمردٌة قمٚمٞمف, واحلٙمؿ يًٜمد هلل وطمده ٓ  -6

٤ٌَّمَت٤م, ًمٚمٕمٚمؾ  .وهذا ىمقل أهمٚم٥م إؿم٤مقمرة, وٟمٗمقا شمٕمٚمٞمؾ أطمٙم٤مم اهلل وأومٕم٤مًمف, وشم٠مصمػم إؾم٤ٌمب ذم ُمًٌ

ؾ وقمال هق اًمذي ضمٕمٚمٝم٤م ُم١مصمرٌة, وهذا أن هل٤م أصمٌر ذم احلٙمؿ, وًمٙمـ ًمٞم٧ًم ُم١مصمرٌة سمذاَت٤م, سمؾ اهلل ضم - 

وهق يقاومؼ ُمذه٥م اًمًٚمػ ذم , واًم٘مقل اًمث٤مًم٨م هق ىمقل اعمّمٜمػ رمحف اهلل. ىمقل اًمٖمزازم ُمـ إؿم٤مقمرة

وم٦ٍم وأُم٤مراٍت , شم٠مصمػم اًمٕمٚمؾ وإؾم٤ٌمب وم٠مهؾ اًمًٜم٦م ٓ يرشمْمقن أن شمٙمقن قمٚمؾ إطمٙم٤مم جمّرَد قمالُم٤مٍت ُمٕمري

واًمتٕمٌػم قمـ اًمٕمٚم٦م , هل ُمقضِم٦ٌٌم ًمٚمٛمّم٤مًمح وداومٕم٦ٌم ًمٚمٛمٗم٤مؾمد قم٤مـمٚم٦ٍم قمـ اإلجي٤مب, ُمًٚمقسم٦ِم اًمت٠مصمػم, سمؾ

وم٦ٌم ًمف , اًمنمقمٞم٦م سم٠مهن٤م قَمَٚمٌؿ أو ُم١مصمرٌة أو ُمقضم٦ٌٌم ًمٚمحٙمؿ سمجٕمؾ اهلل هل٤م ذًمؽ, أو سم٤مقمث٦ٌم قمغم احلٙمؿ, أو ُمٕمري

وذًمؽ سم٤مًمٜمٔمر إمم اقمت٤ٌمراٍت خمتٚمٗم٦ٍم, ومٛمـ طمٞم٨م إن اعمٙمٚمػ يتٕمرف , يمؾ هذه اعمٕم٤مين صحٞمح٦ٌم وُم٘مٌقًم٦مٌ 

وم٦ٌم وقمالُم٦ٌم وأُم٤مرٌة, وُمـ طمٞم٨م إن احلٙمؿ اعمٌٜمل قمٚمٞمٝم٤م حي٘مؼ ُمّمٚمح٦ًم سمقاؾمٓمتٝم ٤م قمغم احلٙمؿ ومٝمل ُمٕمري

 .واهلل أقمٚمؿ, ًمٙمـ سمجٕمؾ اهلل ٓ سمذاَت٤م, ًمٚمٕم٤ٌمد ومٝمل ُمقضم٦ٌٌم وُم١مصمرٌة وسم٤مقمث٦ٌم قمغم احلٙمؿ

؛ جمٛمقع 13  :ص, ؛ اعمًقدة6/164, ؛ ُمٞمزان إصقل6/42, ؛ اعمًتّمٗمك4/631, اًمٗمّمقل: يٜمٔمر

؛ 6/611, ؛ أقمالم اعمقىمٕملم11 : ص, ؛ ؿمٗم٤مء اًمٕمٚمٞمؾ ٓسمـ اًم٘مٞمؿ16 /1, اإلؾمالم ومت٤موى ؿمٞمخ

؛ وُمـ 23 /6, ًمٚمديمتقر ٟم٤مس اًمٖم٤مُمدي/ ؛ حت٘مٞمؼ ذح شمٜم٘مٞمح اًمٗمّمقل61  :ص, اعمٜمت٘مك ًمٚمذهٌل

= 
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قمٛماًل سم٤مًمرأي, إٟمام اًمت٘مدم  ( )ومال يٙمقن اًمٕمٛمؾ سمف, ؾم٤مئر أوص٤مف إصؾ وإفمٝم٤مر اًمت٠مصمػم ومٞمف

٤مس سم٤مـمٌؾ؛ ٕٟمف ٓ سملم يدي اهلل ورؾمقًمف ومٞمام ذه٥م إًمٞمف اخلّمؿ ُمـ اًم٘مقل سم٠من اًمٕمٛمؾ سم٤مًم٘مٞم

ز آؾمتٜم٤ٌمط ًمٞم٘مػ سمف قمغم إؿم٤مرة اًمٜمص ومٞمٙمقن , جيد ذًمؽ ذم يمت٤مب اهلل ٟمّم٤ًم, وهق ٓ جيقي

ذًمؽ ىمقًٓ سمٖمػم طمج٦ٍم, صمؿ يٙمقن قم٤مُماًل ذم إطمٙم٤مم سمال دًمٞمٍؾ, وىمد سمٞمٜم٤م أن هذا ٓ يّمٚمح أن 

 .يٙمقن طمج٦ًم أصٚمٞم٦مً 

ٌر ذم ُمقوع هق  ( )وم٤معمذيمقر, ( )چوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئچ : وأُم٤م ىمقًُمف قِمْٚمٌؿ ُُمٜمَٙمَّ

وإن  ,, وم٤مؾمتٕمامل اًمرأي يث٧ٌم ٟمقع قمٚمٍؿ ُمـ ـمريؼ اًمٔم٤مهر( )اًمٜمٗمل شمٕمؿ ( )واًمٜمٙمرُة ذم, اًمٜمٗمل

سمنمٍط ًمقضمقب اًمٕمٛمؾ وٓ  ( )اًمٞم٘ملم ًمٞمس يم٤من ٓ يث٧ٌم قمٚمؿ اًمٞم٘ملم, وسم٤مٓشمٗم٤مق قمٚمؿُ 

أي ذم جلقازه, وم٢من اًمٕمٛمؾ سمخؼم اًمقاطمد واضم٥ٌم وٓ يث٧ٌم سمف قمٚمؿ اًمٞم٘ملم, واًمٕمٛمؾ سم٤مًمر

وإن , احلرب ضم٤مئٌز, وذم سم٤مب اًم٘مٌٚم٦م قمٜمد آؿمت٤ٌمه واضم٥ٌم, وذم اعمٕم٤مجل٦م سم٤مٕدوي٦م ضم٤مئزٌ 

                                                   

ًمٚمديمتقر قمكم احلٙمٛمل / طم٘مٞم٘م٦م اخلالف ذم اًمتٕمٚمٞمؾ سم٤محلٙمٛم٦م وأصمره ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل: سمح٨م: ُمراضمٕمف

 .هـ4 4 اًم٘مرى, اًمًٜم٦م اًم٤ًمسمٕم٦م, اًمٕمدد اًمت٤مؾمع  سمٛمجٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م أم

 .ومٞمف (:ط)و( ف)ذم (  )

 .2 ُمـ أي٦م : ؾمقرة اإلهاء (6)

 .وم٤مًمٕمٚمؿ اعمذيمقر(: ف)ذم  ( )

 .ُمقوع(: ط)سمٕمده٤م ذم  (4)

, اعمحّمقل ًمٚمرازي: يٜمٔمر. ىم٤مقمدة ًمٖمقي٦م وأصقًمٞم٦م ُمـ ىمقاقمد اًمٕمٛمقم, اًمٜمٙمرة ذم ؾمٞم٤مق اًمٜمٗمل شمٕمؿ (3)

, ؛ اًمٌحر اعمحٞمط ًمٚمزريمٌم1  : ص, ؛ اًمتٛمٝمٞمد ًمإلؾمٜمقي 1 / , اذم؛ اًمٗمروق ًمٚم٘مر 4 /6

 .644: ص, ؛ اًم٘مقاقمد ٓسمـ اًمٚمح٤مم41 /4

 (.ب/33 )د : هن٤مي٦م (2)
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وًمٞمس  ,رٌء ُمـ ذًمؽ ٓ يقضم٥م قمٚمؿ اًمٞم٘ملم؛ وهذا ٕن اًمتٙمٚمٞمػ سمح٥ًم اًمقؾمع ( )يم٤من

, ومٗمل إصم٤ٌمت احلجر ( )ذم وؾمٕمٜم٤م حتّمٞمؾ قمٚمؿ اًمٞم٘ملم ذم طمٙمؿ يمؾ طم٤مدصم٦ٍم, واحلرج ُمدومقعٌ 

 .احلقادث اًمتل ٓ ٟمص ومٞمٝم٤م ُمـ احلرج ُم٤م ٓ خيٗمكقمـ إقمامل اًمرأي ذم 

صمؿ ٓ إؿمٙم٤مل أن ُم٤م يث٧ٌم ُمـ اًمٕمٚمؿ سمٓمريؼ اًم٘مٞم٤مس ومقق ُم٤م يث٧ٌم سم٤مؾمتّمح٤مب 

, وذًمؽ احل٤مل؛ ٕن اؾمتّمح٤مب احل٤مل إٟمام يٙمقن دًمٞماًل قمٜمدهؿ ًمٕمدم اًمدًمٞمؾ اعْمُٖمػمي
مم٤م ٓ  ( )

 يٌٚمغ اعمٌتغم سمف, وهلذا ٓ شُم٘مٌُؾ اًمٌّٞمٜم٦ُم ُيٕمٚمُؿ ي٘مٞمٜم٤ًم, ىمد جيقز أن يٙمقن اًمدًمٞمؾ اعمٖمػم صم٤مسمت٤ًم وإن َل

وشُم٘مٌُؾ قمغم اإلصم٤ٌمت سم٤مقمت٤ٌمر ـمريٍؼ ٓ يقضم٥م قمٚمؿ اًمٞم٘ملم؛ , قمغم اًمٜمٗمل ذم سم٤مب اخلّمقُم٤مت

وإن يم٤مٟم٧م ٓ شمقضم٥م  ,ُم٘مٌقًم٦مً  ( )وم٢من اًمِمٝم٤مدة سم٤معمٚمؽ ًمٔم٤مهر اًمٞمد أو اًمٞمد ُمع اًمتٍمف شمٙمقن

 .قمٚمؿ اًمٞم٘ملم

ُم٤م ئمٝمر قمٜمد اؾمتٕمامل اًمرأي : ىمٚمٜم٤م ( )چڀڀپ  پ   پ  ڀ  ڀ    چ :وم٠مُم٤م ىمقًُمف شمٕم٤ممم

أٓ شمرى أن , هق احلؼ قمٜمد اهلل شمٕم٤ممم ( )وإن يمٜم٤م ٓ ٟمٕمٚمؿ أٟمف, ذم طم٘مٜم٤م سم٤مًمقصػ اعم١مصمر طمؼٌّ 

                                                   

 .يمؾ(: ط)سمٕمده٤م ذم  ( )

وشمٜمٌٜمل قمٚمٞمٝم٤م , وخُيرج قمٚمٞمٝم٤م يمثػم ُمـ اًم٘مقاقمد اعم٘م٤مصدي٦م. ىم٤مقمدة وم٘مٝمٞم٦م وأصقًمٞم٦م, احلرج ُمدومقع: ىمقًمف (6)

: وىمد أًمٗم٧م ومٞمٝم٤م يمت٥م ورؾم٤مئؾ ُمٕم٤مسة ُمٜمٝم٤م. وُم٤م ٓ حُيَم ُمـ اًمٗمروع, تٞمًػمىم٤مقمدة اعمِم٘م٦م دمٚم٥م اًم

ورومع احلرج ذم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م وقاسمٓمف , رومع احلرج ذم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ًمٚمديمتقر يٕم٘مقب اًم٤ٌمطمًلم

قر رؾم٤مًم٦م ديمتقراه ًمٚمديمت, وُمٔم٤مهر اًمتٞمًػم ورومع احلرج, رؾم٤مًم٦م ديمتقراه ًمٚمديمتقر ص٤مًمح سمـ محٞمد, وشمٓمٌٞم٘م٤مشمف

 .ومرج قمكم اًمٗم٘مٞمف طمًلم

 ( .أ/34 : )سمداي٦م ( )

 (.أ/611)ف : هن٤مي٦م (4)

 . 4 ُمـ أي٦م : ؾمقرة اًمٜم٤ًمء (3)

 (.ف)ؾم٤مىمٌط ُمـ , أٟمف: ىمقًمف (2)
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وُمٕمٚمقٌم أٟمف ٓ , ( )اعمتحري ذم سم٤مب اًم٘مٌٚم٦م يٚمزُمف اًمتقضمف إمم اجلٝم٦م اًمتل يًت٘مر قمٚمٞمٝم٤م اًمرأي

وإن يمٜم٤م ٓ ٟم٘مٓمع اًم٘مقل سم٠مٟمف , أٟمف طمؼٌّ قمٜمدٟم٤م ومٕمرومٜم٤م ,( )أصالً  يٚمزُمف ُم٤ٌمذة ُم٤م ًمٞمس سمحؼ  

احلؼ قمٜمد اهلل شمٕم٤ممم, وم٘مد يّمٞم٥م اعمجتٝمد ذًمؽ سم٤مضمتٝم٤مده وىمد خيٓمئ, صمؿ اًمتٙمٚمٞمػ سمح٥ًم 

قمٜمد اهلل ٓ حم٤مًم٦م, وإٟمام اًمذي ذم وؾمٕمٜم٤م  وًمٞمس ذم وؾمٕمٜم٤م اًمقىمقف قمغم ُم٤م هق طمؼٌّ  ,اًمقؾمع

ومٙمذًمؽ  ,ريؼ يٚمزُمٜم٤م اًمٕمٛمؾ سمفوسمٕمد إص٤مسم٦م ذًمؽ اًمٓم ,ـمٚمٌف سمٓمريؼ آقمت٤ٌمر اًمذي أُمرٟم٤م سمف

ذم إطمٙم٤مم, وُم٤م أؿم٤مروا إًمٞمف ُمـ اًمٗمرق سملم ُم٤م هق حمض طمؼ اهلل شمٕم٤ممم وسملم ُم٤م ومٞمف طمؼ 

؛ ٕن اعمٓمٚمقب هٜم٤م ضمٝم٦ُم اًم٘مٌٚم٦م واهلل , ٕداء ُم٤م هق حمض طمؼي اهلل شمٕم٤ممم ؛اًمٕم٤ٌمد ًمٞمس سم٘مقي 

إُم٤م ًمتح٘مٞمؼ ُمٕمٜمك شمٕم٤ممم ُمقصقٌف سمٙمامل اًم٘مدرة, وُمع ذًمؽ أـمٚمؼ ًمٜم٤م اًمٕمٛمؾ سم٤مًمرأي ومٞمف, 

آسمتالء, أو ٕٟمف ًمٞمس ذم وؾمٕمٜم٤م ُم٤م هق أىمقى ُمـ ذًمؽ سمٕمد اٟم٘مٓم٤مع إدًم٦م اًمٔم٤مهرة, وهذا 

اعمٕمٜمك سمٕمٞمٜمف ُمقضمقٌد ذم إطمٙم٤مم, صمؿ آطمتامل اًمذي يٌ٘مك سمٕمد اؾمتٕمامل اًمرأي سمٛمٜمزًم٦م 

وإٟمام يث٧ٌم ذم , آطمتامل ذم ظمؼم اًمقاطمد؛ وم٢من ىمقل ص٤مطم٥م اًمنمع ُمقضم٥ٌم قمٚمؿ اًمٞم٘ملم

اطمتامل,  اًمٕمٚمُؿ واًمٕمٛمُؾ سمف إذا سمٚمٖمٜم٤م ذًمؽ, وذم اًمٌٚمقغ وآشمّم٤مل سمرؾمقل اهلل طم٘مٜم٤م 

ومٙمذًمؽ احلٙمؿ ذم اعمٜمّمقص صم٤مسم٧ٌم سم٤مًمٜمص قمغم وضمٍف يقضم٥م قمٚمؿ اًمٞم٘ملم, وومٞمف ُمٕمٜمًك هق 

وًمٙمـ ذم سمٚمقغ أراء وإدراك ذًمؽ اعمٕمٜمك ٟمقع اطمتامٍل, ومال يٛمٜمع , ُم١مصمٌر ذم احلٙمؿ ذقم٤مً 

سم٤مًمرأي أن  ( )دام دًمٞمٍؾ هق أىمقى ُمٜمف, وهلذا ذـمٜم٤م ًمٚمٕمٛمؾذًمؽ وضمقب اًمٕمٛمؾ سمف قمٜمد اٟمٕم

شمٙمقن احل٤مدصم٦م ٓ ٟمص ومٞمٝم٤م ُمـ يمت٤مٍب وٓ ؾمٜم٦ٍم, ومتٌلم أن ومٞمام ىمٚمٜم٤م ُم٤ٌمًمٖم٦ٌم ذم اعمح٤مومٔم٦م قمغم 

                                                   

 .سم٤مًمرأي(: ف)ذم  ( )

 (. 4 /6)ط : هن٤مي٦م( 6)

 .اًمٕمٛمؾ(: د)و( ف)ذم  ( )

التكلي
ف بحسب 

 الوسع
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اًمٜمّمقص سمٔمقاهره٤م وُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م؛ وم٢مٟمف ُم٤م َل ي٘مػ قمغم اًمٜمّمقص ٓ يٕمرف أن احل٤مدصم٦م ٓ ٟمص 

ٙمٜمف أن َيُردَّ احل٤مدصم٦م إمم ُم٤م يٙمقن ُمثٚمٝم٤موُم٤م َل ي٘مػ قمغم ُمٕم٤مين اًمٜمّمقص ٓ يٛم ,ومٞمٝم٤م
ُمـ  ( )

طمؼ اهلل, وم٢من  ( )ُم٤م هق ُمـ ( )اًمٜمّمقص, صمؿ ُمع ذًمؽ ومٞمف شمٕمٛمٞمؿ اعمٕمٜمك ذم اًمٗمروع وشمٕمٔمٞمؿ

اقمت٘م٤مد احل٘مّٞم٦م ذم احلٙمؿ اعمٜمّمقص صم٤مسم٧ٌم سم٤مًمٜمص, وُمٕمٜمك ذح اًمّمدر وـمٛم٠مٟمٞمٜم٦م اًم٘مٚم٥م 

 .صم٤مسم٧ٌم سم٤مًمقىمقف قمغم اعمٕمٜمك

ز اؾمتٕمامل اًمرأي وٓ ُمٕمٜمك ٓؾمتدٓهلؿ سم٤مظمتال ف أطمٙم٤مم اًمٜمّمقص؛ ٕٟم٤م إٟمام ُٟمجقي

وإٟمام يٙمقن هذا ومٞمام يٙمقن ُمٕم٘مقل اعمٕمٜمك, وم٠مُم٤م ومٞمام ٓ ُيٕم٘مؾ , قمٜمد ُمٕمروم٦م ُمٕم٤مين اًمٜمّمقص

ز إقمامل اًمرأي ,اعمٕمٜمك ومٞمف ومٜمحـ ٓ ُٟمجقي
ٟمصَّ ومٞمف, وؾمٞم٠مشمٞمؽ  ( )ًمتٕمدي٦م احلٙمؿ إمم ُم٤م ٓ ( )

سمذمي اًمرأي ومٞمام َرَووا   ( )ذا أنَّ ُمراد رؾمقل اهلل, ويتٌلم هب( )اًم٘مٞم٤مس ( )سمٞم٤من هذا ذم ذط

اًمذي يٙمقن اعم٘مّمقُد  (  )اًمذي يٜمِم٠م قمـ ُمت٤مسمٕم٦م هقى اًمٜمٗمس, أو اًمرأُي  ( )ُمـ أصم٤مر اًمرأُي 

                                                   

 (.ب/634: )سمداي٦م ( )

 .واًمتٕمٔمٞمؿ(: ف)ذم  (6)

 (. ط)٧ٍم ذم همػم ُمثٌ, ُمـ: ىمقًمف ( )

 .ومٞمف(: د)سمٕمده٤م ذم  (4)

 (.ف)ؾم٤مىمٌط ُمـ , ٓ: ىمقًمف (3)

 (.أ/32 )د : هن٤مي٦م (2)

 .1 6: ص (4)

 (.46 /6)ط : هن٤مي٦م( 1)

 (.ب/611)ف : هن٤مي٦م (1)

 .إذ اًمرأي(: د)و( ف)ذم  (1 )

يٍ شرط 

انقُاس أٌ 

َكىٌ فٍ 

يعقىل 

 انًعًُ
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ُمٜمف ردَّ اعمٜمّمقص ٟمحق ُم٤م ومٕمٚمف إسمٚمٞمس, وم٠مُم٤م اًمرأي اًمذي يٙمقن )
 )
اعم٘مّمقُد سمف إفمٝم٤مَر احلؼ  

أٓ شمرى أن اهلل شمٕم٤ممم أُمر سمف ذم إفمٝم٤مر ىمٞمٛم٦م اًمّمٞمد يٙمقن ُمذُمقُم٤ًم,  ُمـ اًمقضمف اًمذي ىمٚمٜم٤م ٓ

واًمّمح٤مسم٦م , ىمد قمٚمَّؿ ذًمؽ أصح٤مسمف وم٢من رؾمقل اهلل , ( )چەئ وئ وئ ۇئ ۇئ چ: سم٘مقًمف

قمـ آظمرهؿ أمجٕمقا قمغم اؾمتٕمامًمف ُمـ همػم ٟمٙمػٍم ُمـ أطمٍد ُمٜمٝمؿ قمغم ُمـ اؾمتٕمٛمٚمف, ومٙمٞمػ ُئمـ 

؟ هذا رٌء ٓ ئمٜمف إٓ أو ضمٕمٚمف ُمدرضم٦م اًمْمالل هبؿ آشمٗم٤مق قمغم ُم٤م ذُّمف رؾمقل اهلل 

, وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ  .( )و٤ملٌّ

  

                                                   

 (ف )ُم٤مسملم اًم٘مقؾملم ؾم٤مىمٌط ُمـ   ( )

 .1ُمـ أي٦م : ؾمقرة اعم٤مئدة (6)

  .واهلل أقمٚمؿ: ذم ُمقوٕمٝم٤م( ط)وذم , (ف)همػم ُمث٧ٌٍم ذم  ,وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ: ىمقًمف ( )
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 ذم سمٞم٤من ُم٤م ٓ سمد ًمٚم٘م٤مئس ُمـ ُمٕمرومتف ومّمٌؾ 

 ( )ُمـ ُمٕمرومتف ( )ومّمٌؾ ذم سمٞم٤من ُم٤م ٓ سمد ًمٚم٘م٤مئس

نهقائس تذ ال يا تٌُا فٍ فظم  

 
ته يٍ يعرف

 

ُمـ  وم٤مؾمداً  ( )وذًمؽ ُمٕمٜمك اًم٘مٞم٤مس ًمٖم٦ًم, وم٤مًمّمقرة سمال ُمٕمٜمًك يٙمقن: ىم٤مل ريض اهلل قمٜمف

ٓ يٙمقن إٓ , ٍف يٙمقن ُمٕمتؼمًا ذقم٤مً قمغم وضم, وم٢منَّ وضمقد اًمٌمء, ( )اًمدقمقى, صمؿ ذـمف

وم٢من اًمٌمء إٟمام خيرج , ( )وم٘مقام اًمٌمء يٙمقن سمريمٜمف, صمؿ طمٙمٛمف, ( )سمقضمقد ذـمف, صمؿ ريمٜمف

 إمم طمد احلٙمٛم٦م سمٙمقٟمف ُمٗمٞمدًا, وذًمؽ إٟمام يٙمقن سمُحٙمٛمِف, صمؿ  ( )واًمًٗمف ( )ُمـ طمدي اًمٕم٨ٌم

 .(  )سمٕمد ذًمؽ ( )سم٤مًمدومع

                                                   

 .ًمٚم٘مٞم٤مس(: د)و( ط)ذم  ( )

 .641: ص, ؛ أصقل اًمٌزدوي3/ , شم٘مقيؿ إدًم٦م: يٜمٔمر( 6)

 .شمٙمقن(: د)ذم  ( )

ف اعمّمٜمػ رمحف اهلل اًمنمط ًمٖم٦ًم وذقم٤ًم ذم (4) : ص ,ومّمؾ ذم سمٞم٤من اًمٙمالم ذم اًم٘مًؿ اًمث٤مين وهق اًم٥ًٌم: قمرَّ

 .د اًمتٕمٚمٞمؼ قمغم اًمتٕمريػ هٜم٤مك إن ؿم٤مء اهللوؾمػم ,261 ,264

 . ٗمف هٜم٤مك إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممميٕمرػمد شموؾم, 613: ص, ومّماًل ذم اًمٙمالم قمـ اًمريمـأومرد اعمّمٜمػ رمحف اهلل  ( 3)

 .4  : ص ,احلٙمؿومّمؾ شمٕمريػ احلٙمؿ ذم  ؾمػمد( 2)

ٗمف, ُم٤م ومٞمف همرٌض وم٤مؾمد: اًمٕم٨ٌم: ذم ه٤مُمش إم( 4) ًَّ  .اهـ.ُم٤م ٓ همرض ومٞمف: واًم

 .2 6/6, ؛ دؾمتقر اًمٕمٚمامء11 : ص, اًمٙمت٤مب اًمٕمريب. ط, اًمتٕمريٗم٤مت: يٜمٔمرو

َٗمف( 1) ًَّ ٦ُم احلٚمؿ: اًم , قم٤ٌمرة قمـ ظمٗم٦م شمٕمرض ًمإلٟم٤ًمن ُمـ اًمٗمرح واًمٖمْم٥م: وىمٞمؾ هق, اجلٝمؾ: وىمٞمؾ, ظِمٗمَّ

 .ومتحٛمٚمف قمغم اًمٕمٛمؾ سمخالف ـمقر اًمٕم٘مؾ وُمقضم٥م اًمنمع

 .31  :ص, اًمٙمت٤مب اًمٕمريب. ط, ت؛ اًمتٕمريٗم٤م "ؾمٗمف": ُم٤مدة, اعمحٙمؿ واعمحٞمط إقمٔمؿ: يٜمٔمر

وْمُع ًمٖم٦مً ( 1)  .شم٤مج اًمٕمروس: ذم "دومع"ويٜمٔمر ُم٤مدة . "دومع"ُم٤مدة , اعمحٙمؿ واعمحٞمط إقمٔمؿ. اإلزاًم٦م سم٘مقة: اًمدَّ

 .12 : ص "دومع"ُم٤مدة , اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم. رددشمف سم٤محلج٦م: دومٕم٧م اًم٘مقل: وذم اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم

 .يتٌلم سم٤مًمٕمجز قمـ اًمدومع وم٢من مت٤مم اإلًمزام إٟمام(: د)و( ط)سمٕمده٤م ذم  (1 )
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, ( )ًمٚم٘مٞم٤مس شمٗمًػٌم هق اعمراد سمّمٞمٖمتف: ومٜم٘مقلومٝمق ُمٕمروم٦م اًم٘مٞم٤مس ًمٖم٦ًم, , وم٠مُم٤م إول

وهق , وم٢منَّ ًمف شمٗمًػمًا هق اعمٕمٚمقم سمّمقرشمف, وُمٕمٜمًك هق اعمراد سمدًٓمتف, سمٛمٜمزًم٦م ومِْٕمِؾ اًميب

 .وهق اإليالم, اعمراد سمدًٓمتف إي٘م٤مع اخلِم٦ٌم قمغم ضمًٍؿ, وُمٕمٜمًك هق

ره : أي, ( )ٕمؾىمِس اًمٜمَّٕمؾ سم٤مًمٜمَّ: , ُي٘م٤مل( )اًمت٘مدير: ومٝمق, وم٠مُم٤م شمٗمًػم صٞمٖم٦م اًم٘مٞم٤مس ىمدي

؛ ًمٞمٕمرف ُم٘مدار همقره, وهبذا شمٌلّم أن ُمٕمٜم٤مه ( )إذا ؾمؼمه سم٤معم٤ًٌمر: سمف, وىم٤مس اًمٓمٌٞم٥م اجلرح

ردُّ اًمٌمء إمم ٟمٔمػمه: ًمٖم٦ًم ذم إطمٙم٤مم
؛ ًمٞمٙمقن ُِمْثاًل ًمف ذم احلٙمؿ اًمذي وىمٕم٧م احل٤مضم٦م إمم ( )

ًمٞمجٕمؾ  ( )طمٍد ُمٜمٝمام يًٕمكإصم٤ٌمشمف؛ وهلذا ُيًّٛمك ُم٤م جيري سملم اعمٜم٤مفمَرْيـ ُم٘م٤مي٦ًًم؛ ٕن يمؾ وا

                                                   

ُمث٤مًمف وصقرشمف  :أي ,وصٞمٖم٦م اًم٘مقل يمذا ,وهذا صقغ هذا إذا يم٤من قمغم ىمدره ,اًمٕمٛمؾ واًمت٘مدير :اًمّمٞمٖم٦م ( )

: ذم "صقغ"؛ ويٜمٔمر ُم٤مدة 36 : ص "صقغ"ُم٤مدة , اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم .قمغم اًمتِمٌٞمف سم٤مًمٕمٛمؾ واًمت٘مدير

 .اعمحٙمؿ واعمحٞمط إقمٔمؿ؛ اًمّمح٤مح

, واإلص٤مسم٦م, اًمت٘مدير: ًمٞمقن أن اًم٘مٞم٤مس ُيًتٕمٛمؾ ذم اًمٚمٖم٦م قمغم ؾمٌٕم٦م ُمٕم٤من هلظمالص٦م ُم٤م ذيمره إصق( 6)

, وسم٤مًمٜمٔمر ومٞمٝم٤م ٟمجد أن ُمٕمٔمٛمٝم٤م ُمت٘م٤مرب ذم اعمٕمٜمك, واعمامصمٚم٦م, واًمتِمٌٞمف, واًمتٛمثٞمؾ, واًمتًقي٦م, وآقمت٤ٌمر

, ٦مواًمتًقي, اًمت٘مدير: وًمذًمؽ يٛمٙمـ أن شم١مول إمم صمالصم٦م ُمٕم٤من, وم٤مخلٛم٦ًم إظمػمة شمٙم٤مد شمٙمقن سمٛمٕمٜمًك واطمد

 .واإلص٤مسم٦م

, ؛ ٟمؼماس اًمٕم٘مقل4/2, ر اعمحٞمط؛ اًمٌح / , ؛ اإلهب٤مج2  /2 , احل٤موي اًمٙمٌػم: يٜمٔمر هذه اعمٕم٤مين ذم

 .44 :ص, ؛ سمحقث ذم اًم٘مٞم٤مس1  :ص

 .42/ , دؾمتقر اًمٕمٚمامء: يٜمٔمر(  )

٤ٌمر( 4) ًْ  .ُم٤ًمسمػم: واجلٛمع, ُي٘م٤مل ًمٚمحديدة أو اًمٗمتٞمٚم٦م اًمتل ُيٕمرف هب٤م ىمدُر قُمْٛمِؼ اجِلراطم٦م: ُِم

 .؛ اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم, اعمٖمرب؛ اعم٘م٤ميٞمس ذم اًمٚمٖم٦م؛ اًمّمح٤مح: ذم "ؾمؼم"يٜمٔمر ُم٤مدة       

, ؛ اًمٗمروق ًمٚم٘مراذم414/ , ؛ أصقل اًمٌزدوي ُمع اًمٙمِمػ6 /4, اًمٗمّمقل ًمٚمجّم٤مص: يٜمٔمر( 3)

6/ 61. 

 ( .أ/631: )سمداي٦م (2)

يعًُ 

طُغح 

 انقُاس

تعرَف 

انقُاس فٍ 

 انهغح
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, ( )ىم٤ميًتف ُم٘م٤مي٦ًًم وىمٞم٤مؾم٤مً : ضمقاسمف ذم احل٤مدصم٦م ُِمْثاًل عم٤م اشمٗم٘م٤م قمغم يمقٟمف أصاًل سمٞمٜمٝمام, ُي٘م٤مل

  ( )ٓ ُيّم٤مب إٓ سم٤مًمٜمٔمر قمـ إِْٟمّم٤مف, وُيًٛمك ذًمؽ اضمتٝم٤مداً  ( )وُيًّٛمك ذًمؽ ٟمٔمرًا أيْم٤ًم؛ٕٟمف

 .( )جم٤مزًا أيْم٤ًم؛ ٕن سمٌذل اعمجٝمقد حيّمؾ هذا اعم٘مّمقد

وأُم٤م اعمٕمٜمك اًمذي هق اعمراد سمدًٓمتف, وهق أٟمف ُمدرٌك ُمـ ُمدارك أطمٙم٤مم اًمنمع, 

إن اهلل شمٕم٤ممم اسمتالٟم٤م سم٤مؾمتٕمامل : ومٜم٘مقل, وُِمْٗمّمٌؾ ُمـ ُمٗم٤مصٚمف, وإٟمام يتٌلم هٜم٤م سمًٌط اًمٙمالم

                                                   

ف: ىم٤مل ذم ًم٤ًمن اًمٕمرب(  ) ًَ : واعم٘مٞم٤مس. ا ىمّدره قمغم ُمث٤مًمفإذ: ىم٤مس اًمٌمء ي٘مٞمًف ىمٞم٤ًًم وىمٞم٤مؾم٤ًم واىمت٤مؾمف وىمّٞم

اعم٘م٤ميٞمس ذم اًمٚمٖم٦م؛ : ؛ وشمٜمٔمر اعم٤مدة ذم"ىمٞمس"ُم٤مدة  41 /  , ًم٤ًمن اًمٕمرب. اًم٘مدر: واًم٘مٞمُس , اعم٘مدار

 . اًمّمح٤مح ذم اًمٚمٖم٦م

 .إذ(: ط)ذم  (6)

اًمٜمٝم٤مي٦م ٓسمـ : ذم "ضمٝمد"يٜمٔمر ُم٤مدة . اًمٓم٤مىم٦م واعمِم٘م٦م: وهق, ُم٠مظمقٌذ ُمـ اجلُْٝمد, اومتٕم٤مٌل : آضمتٝم٤مد ًمٖم٦مً (  )

سمٚمقهُمَؽ : واجلَْٝمدُ (: 12 / ), وىم٤مل اخلٚمٞمؾ سمـ أمحد ذم يمت٤مسمف اًمٕملم. ؛ ًم٤ًمن اًمٕمرب1  / , إصمػم

ضَمَٝمْدُت ضَمْٝمدي واضمتٝمدُت رأيل وٟمٗمز طمتك سمٚمٖم٧ُم : شم٘مقل, هم٤مي٦َم إُمِر اًمذي ٓ شم٠مًمق قمـ اجلٝمد ومٞمف

 .جمٝمقدي

ُمٜمٝم٤مج اًمقصقل ُمع  .ٞم٦ماؾمتٗمراغ اجلٝمد ذم درك إطمٙم٤مم اًمنمقم: اًمٌٞمْم٤موي سم٠مٟمف قمرومف :واصٓمالطم٤مً 

 .163 /6, دار اسمـ طمزم. ط, ذطمف هن٤مي٦م اًمًقل

 . 6/4, اًمٕمٚمٛمٞم٦م. ط, ىمقاـمع إدًم٦م: يٜمٔمر. وآضمتٝم٤مد قمٜمد مجٝمقر إصقًمٞملم أقمؿ ُمـ اًم٘مٞم٤مس      

,  6  , اًمٗم٘مرة,  44: ص, اًمرؾم٤مًم٦م: يٜمٔمر. وذيمر اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل ذم رؾم٤مًمتف أهنام اؾمامن عمٕمٜمًك واطمد

  64. 

. ط, ؛ ىمقاـمع إدًم٦م411/ , أدب اًم٘م٤ميض ًمٚماموردي: يٜمٔمر. ف ُمـ أصح٤مسمف أسمق قمكم اسمـ أيب هريرةوشم٤مسمٕم  

ل اعم٤موردي شمًقي٦م اإلُم٤مم سمٞمٜمٝمام سم٠من ُمراده سمذًمؽ.  6/4, اًمٕمٚمٛمٞم٦م ؾ سمف : وشم٠موَّ أن يمؾ واطمٍد ُمٜمٝمام ُيتقصَّ

 .إمم طمٙمٍؿ همػم ُمٜمّمقٍص قمٚمٞمف

 (. 4 /6)ط : هن٤مي٦م (4)

دالنح 

انقُاس 

عهً 

 األحكاو



 

 

213 

 

 ذم سمٞم٤من ُم٤م ٓ سمد ًمٚم٘م٤مئس ُمـ ُمٕمرومتف ومّمٌؾ 

, وضمٕمؾ ذًمؽ ُمقوققم٤ًم قمغم ُمث٤مل ُم٤م يٙمقن سملم اًمٕم٤ٌمد مم٤م ذقمف ُمـ ( )اًمرأي وآقمت٤ٌمر

سمٛمٜمزًم٦م اًمِمٝمقد ذم , ًمٜمّمقص ؿمٝمقٌد قمغم طم٘مقق اهلل شمٕم٤ممم وأطمٙم٤مُمفاًمدقمقى واًمٌٞمٜم٤مت, وم٤م

ؿمٝم٤مدشمف, سمٛمٜمزًم٦م ؿمٝم٤مدة اًمِم٤مهد, صمؿ ٓ سمد ُمـ صالطمٞم٦م اًمِم٤مهد  ( )اًمدقم٤موى, وُمٕمٜمك اًمٜمص

, ومٙمذًمؽ ٓ سمد ُمـ صالطمٞم٦م اًمٜمص؛ ًمٙمقٟمف ؿم٤مهدًا سمٙمقٟمف ُمٕم٘مقل ( )سمٙمقٟمف طمرًا قم٤مىماًل سم٤مًمٖم٤مً 

ًمٗمٔمٝم٤م, ومٙمذًمؽ ٓ سمد ُمـ صالطمٞم٦م اًمقصػ  اعمٕمٜمك, وٓ سمد ُمـ صالطمٞم٦م اًمِمٝم٤مدة سمقضمقد

ًمٚمحٙمؿ أو ُم١مصمرًا ومٞمف قمغم ُم٤م ٟمٌلم  ( )اًمذي هق سمٛمٜمزًم٦م اًمِمٝم٤مدة, وذًمؽ سم٠من يٙمقن ُمالئامً 

, وٓ سمد مم٤م هق ىم٤مئٌؿ ُم٘م٤مم اًمٓم٤مًم٥م ومٞمف وهق اًم٘م٤مئس, وٓ سمد ُمـ ُمٓمٚمقٍب ( )آظمتالف ومٞمف

ُمـ ُم٘ميض  قمٚمٞمف وهق  وهق احلٙمؿ اًمنمقمل, وم٤معم٘مّمقد شمٕمدي٦م احلٙمؿ إمم اًمٗمروع, وٓ سمد

 ومال سمد, قم٘مد اًم٘مٚم٥م؛ ًمٞمؽمشم٥م قمٚمٞمف اًمٕمٛمؾ سم٤مًمٌدن إن يم٤من حي٤مّج ٟمٗمًف, وإن يم٤من حي٤مّج همػمه

ُمـ ظمّمٍؿ هق يم٤معم٘ميضي قمٚمٞمف ُمـ طمٞم٨م إٟمف يٚمزُمف آٟم٘مٞم٤مد ًمف, وٓ سمد ُمـ ىم٤مٍض ومٞمف وهق 

ٚمٞمف سمٛمٜمزًم٦م اًم٘م٤ميض ذم اخلّمقُم٤مت, صمؿ سمٕمد اضمتامع هذه اعمٕم٤مين يتٛمٙمـ اعمِمٝمقد قم, اًم٘مٚم٥م

                                                   

 .6ُمـ أي٦م : ؾمقرة احلنم چۅ  ۉ  ۉ  چ  :يِمػم إمم ىمقًمف شمٕم٤ممم(  )

 .اًمٜمّمقص (:ط)ذم  (6)

 .سم٤مًمٖم٤ًم قم٤مىمالً (: د)ذم  ( )

يمت٘مديؿ إخ اًمِم٘مٞمؼ ذم وٓي٦م اًمٜمٙم٤مح ىمٞم٤مؾم٤ًم قمغم شم٘مديٛمف . هق ُم٤م فمٝمر شم٠مصمػم قمٞمٜمف ذم ضمٜمس احلٙمؿ: اعمالئؿ( 4)

: ص, أمحد؛ اعمدظمؾ إمم ُمذه٥م 14 : ص, ؛ روو٦م اًمٜم٤مفمر14 /6, اعمًتّمٗمك: يٜمٔمر. ذم اإلرث

 64. 

وقمـ اًمّمح٤مسم٦م  أن يٙمقن اًمقصػ ُمقاوم٘م٤ًم ًمٚمٛم٘م٤ميٞمس اعمٜم٘مقًم٦م قمـ اًمٜمٌل : وشمٗمًػم اعمالئٛم٦م قمٜمد احلٜمٗمٞم٦م 

. 611: ص, ذم ومّمؾ اًمريمـوؾمٞمذيمره اعمّمٜمػ . 13 / , شم٘مقيؿ إدًم٦م: يٜمٔمر.  

 .611: ص ,ذم ومّمؾ اًمريمـ( 3)
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وم٢من مت٤مم , اعمِمٝمقد قمٚمٞمف يتٛمٙمـ ُمـ اًمدومع سمٕمد فمٝمقر احلج٦م ( )يمام ذم اًمدقم٤موى ,ُمـ اًمدومع

وهمػُمه ُمـ , , ورسمام خي٤مًمٗمٜم٤م ذم سمٕمض هذا اًمِم٤مومٕملُّ ( )إلًمزام إٟمام يتٌلم سم٤مًمٕمجز قمـ اًمدومعا

 .( )اًمٕمٚمامء أيْم٤مً 

 

 

 

 

                                                   

 .اًمدقمقى(: ط)ذم  ( )

ذيمر اإلُم٤مم اًمٕمالُم٦م ؿمٛمس اًمديـ اًمٙمردري رمحف اهلل ُمث٤مًٓ (: )641/ )ىم٤مل اًمٌخ٤مري ذم يمِمػ إهار ( 6)

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  چ   :واًمِم٤مهد ىمقًمف شمٕم٤ممم, اخل٤مرج ُمـ همػم اًمًٌٞمٚملم ٟم٤مىمٌض ًمٚمٓمٝم٤مرة: وم٘م٤مل, هلذه اجلٛمٚم٦م

آظمر وؿمٝم٤مدشمف ِدًٓم٦ُم وصٗمل  وصالطمٞمتف ًمٚمِمٝم٤مدة يمقٟمف همػم خمّمقٍص سمٜمص  , 2: عم٤مئدةؾمقرة ا چڄ

, وقمداًم٦م اًمقصٗملم فمٝمقر أصمرمه٤م ذم همػم ُمقوع اًمٜمص سم٤مٓشمٗم٤مق, غم آٟمت٘م٤مضاًمٜمج٤مؾم٦م واخلروج قم

ة, يمقضمقب همًؾ ُمقوع اًمٜمج٤مؾم٦م إذا شمٕمدت قمـ اعمخرج , واٟمت٘م٤مض اًمٓمٝم٤مرة سم٤مخل٤مرج ُمـ اًمنُّ

قمٚمٞمف اًمٌدن أو أصح٤مب واعمحٙمقم , واحلٙمؿ اًم٘مٚم٥م, واعمٓمٚمقب اٟمت٘م٤مض اًمٓمٝم٤مرة, واًمٓم٤مًم٥م هق اًم٘م٤مئس

ه اجلٛمٚم٦م إٓ أن يٕم٤مرض ٟمٗمًف أو اخلّمؿ سم٠من هذا وإن دلَّ قمغم آٟمت٘م٤مض إٓ ومٚمؿ يٌؼ سمٕمد هذ, اًمِم٤مومٕمل

 (.وأُمث٤مًمف, أو اطمتجؿ ومٚمؿ يتقو٠م, ىم٤مء ومٚمؿ يتقو٠م وهق أن اًمٜمٌل , أن دًمٞمالً آظمر يٛمٜمع قمٜمف

 .4  /6, ؛ ىمقاـمع إدًم٦م 1/ , شم٘مقيؿ إدًم٦م: يٜمٔمر(  )
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 ومصؾ ذم شمعؾقؾ إصقل

 ( )ذم شمعؾقؾ إصقل ومصؾ

فصل في تعليل األصول 

  

مو مل يؼؿ اًمدًمقؾ قمغم يمقكف , إصقل همػم معؾقًمٍي ذم إصؾ: ومريٌؼ مـ اًمعؾامء ىمول

 .( )معؾقًٓ ذم يمؾِّ أصؾٍ 

 .( )هل معؾقًمٌي إٓ سمدًمقٍؾ موكعٍ : وىمول ومريٌؼ آظمر

ٓ أكف ٓ سمد جلقاز إ, إؿمبف سمؿذهى اًمشوومعل رمحف اهلل أهنو معؾقًمٌي ذم إصؾ ( )و

 .( )اًمتعؾقؾ ذم يمؾ أصٍؾ مـ دًمقٍؾ ممقزٍ 

                                                   

 (. ب/51 )د : هنويي(  )

وب واًمسـي اًمؽت: وىمقؾ هل, اًمـصقص اعمتضؿـي ًمألطمؽوم مـ اًمؽتوب واًمسـي: إصقل يراد هبوو

 . 3/13 ,يمشػ إهار: يـظر. ورضمح صوطمى يمشػ إهار إول, واإلمجوع

 .595/ , مقزان إصقل: يـظر. كؼؾ صوطمى اعمقزان هذا اًمؼقل قمـ اًمظوهريي(  )

عمو صمبً وضمقب اًمؼقل سموًمؼقوس, يمون : ويمون أسمق احلسـ يؼقل: )كؼؾف اجلصوص قمـ ؿمقخف اًمؽرظمل ومؼول( 3)

صٍؾ, طمتك شمؼقم اًمدًٓمي قمغم أن أصالً ًمقس سمؿعؾقل, وٓ جيقز طمقـئٍذ اًمؼقوس زم أن أىمقس قمغم يمؾ أ

 . 5  /1, اًمػصقل(. وهذا هق اًمصحقح قمـدكو: )صمؿ ىمول(.قمؾقف

 .وهق(: ف)ذم ( 1)

قمغم مو دًمً قمؾقف -وىمول اًمشوومعل رمحف اهلل شمعومم : )وىمول( 3/91)كؼؾف أسمق زيد اًمدسمقد قمـف ذم اًمتؼقيؿ ( 5)

وًمؽـ ٓ جيى اًمعؿؾ سمام ضُمِعؾ قمؾي إٓ سمدًمقؾ , إن إصقل معؾقًمي: -ؼف مذهبًو ًمفمسوئؾف وًمسً أطمؼ

ٕن هذا  ;وهذا أؿمبف: إكام ىمول(: ) 3/13)وىمول صوطمى يمشػ إهار (. يؿقز سمقـفو وسملم همػمهو

( 591/ )واظمتوره صوطمى اعمقزان (. سمؾ اؾمتدل سمؿسوئؾف قمؾقف, اعمذهى مل ُيـؼؾ قمـ اًمشوومعل كصوً 

واظمتوره يمذًمؽ اسمـ أمػم احلوج ذم . وسمعض أصحوسمف إطمـوف, اًمشوومعل وقمومي مثبتل اًمؼقوسوكسبف إمم 

 .51 /3, اًمتؼرير واًمتحبػم

اختالف 

انعهماء 

في تعهيم 

 األصُل 
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واعمذهى قمـد قمؾامئـو رمحفؿ اهلل شمعومم أكف ٓ سمد مع هذا مـ ىمقوم دًمقٍؾ يدل قمغم يمقكف 

اًمذهى واًمػضي, ومنن اؾمتدٓل مـ يستدل  ( ), وإكام يتبلم هذا ذم مسلًمي( )معؾقًٓ ذم احلول

ٓ = قفام معؾقًٓ سملن إصقل ذم إصؾ معؾقًميٌ مـ أصحوسمـو قمغم يمقن احلؽؿ اًمثوسمً وم

 .ُيْثبًِ سموًمدًمقؾ أن اًمـص اًمذي ومقفام معؾقٌل ذم احلول ( )طمتك ( )يؽقن صحقحوً 

ًٌ سمصقغي اًمـص: وطمجي اًمػريؼ إول وذم , أن احلؽؿ ذم اعمـصقص ىمبؾ اًمتعؾقؾ صموسم

ذم اعمـصقص, اًمتعؾقؾ شمغقػٌم ًمذًمؽ احلؽؿ طمتك يؽقن صموسمتًو سموًمقصػ اًمذي هق اعمعـك 

مـ احلؼقؼي, وٓ جيقز اًمعدول قمـ احلؼقؼي إمم اعمجوز إٓ  ومقؽقن ذًمؽ سمؿـزًمي اعمجوز

واعمعـك اًمذي ُيستـبُط مـ اعمـصقص ًمقس , سمؾ أومم؛ وموعمجوز أطمد كققمل اًمؾسون, سمدًمقؾٍ 

؛ يقوحف أن اعمعوين شمتعورض ذم اعمـصقص
ٍ
ٓ  ( )وسموعمعوروي ,مـ كقع اًمؾسون ذم رء

                                                   

 ,وومخر اإلؾمالم اًمبزدوي, 3/91, أسمق زيد اًمدسمقد ذم اًمتؼقيؿ: ممـ كسى هذا اًمؼقل ًمعؾامء احلـػقي(  )

اًمبخوري ذم  ىمول .ل اًمذي ىمبؾفورضمح اًمؼق ,وكسبف ًمبعضفؿ وظموًمػفؿ اًمسؿرىمـدي ذم مقزان إصقل

وإن يمون  -يمذا ذيمر ذم اعمقزان-وهذا اًمؼقل مذهى سمعض أصحوسمـو : )( 3/53)يمشػ إهار 

 .(ٕصحوسمـو قمغم اإلـمالق اًمؼويض اإلموم واًمشقخون ذيمروه مذهبوً 

, ؛ اعمسقدة595/ , ؛ مقزان إصقل 3/53, اًمبزدوي مع اًمؽشػ: ويـظر ذم مسلًمي شمعؾقؾ إصقل

, ؛ اًمتؼرير واًمتحبػم5  / , اًمتؾقيح قمغم اًمتقوقح, 51  :ص, اعمغـل ًمؾخبوزي ؛109:ص

3/ 51. 

 (.11 / )ط : هنويي(  )

 .صحقحي(: د)و( ف)ذم  (3)

 (.ب/55 : )سمدايي (1)

 .وسموقمتبور اعمعوروي(: د)و( ط)وذم , وسموقمتبور اعمعورض(: ف)ذم  (5)

اعمحؽؿ واعمحقط إقمظؿ؛ خمتور : ذم "قمرض"مودة  يـظر. اعمامكعي قمغم ؾمبقؾ اعمؼوسمؾي: واعمعوروي ًمغي 

= 

حجح 

انقائهيه 

تأن 

األصُل 

غير 

معهُنح إال 

 تذنيم
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, أن يؽقن هق اعمعـك اعمقضمى ًمؾحؽؿ ومقف ( )حمتؿٌؾ  سمؾ يمؾ وصٍػ , مـفويتعلم وصٌػ 

, وٓ سمد مـ شمرضمقح سمعض إوصوف قمـد آؿمتغول سموًمتعؾقؾ, ( )واعمحتِؿؾ ٓ يؽقن طمجيً 

سمعد اعمعوروي ٓ يؽقن إٓ سموًمدًمقؾ, قمغم أّكو كػفؿ مـ ظمطوب اًمنمع مو كػفؿ  ( )واًمؽمضمقح

مل يؽـ ًمف أن يصػم إمم اًمتعؾقؾ ذم هذا . ؼ قمبدي هذاأقمت: مـ خموـمبوشمـو, ومـ يؼقل ًمغػمه

 ., ومؽذًمؽ ذم خموـمبوت اًمنمع ٓ جيقز اعمصػم إمم اًمتعؾقؾ طمتك يؼقم اًمدًمقؾ( )إمر

أن اًمدًمقؾ اًمذي دلَّ قمغم صحي اًمؼقوس وضمقاز اًمعؿؾ سمف يؽقن : وطمجي اًمػريؼ اًمثوين

وهق اًمقىمقف قمغم معـك -ًمتعؾقؾ دًمقاًل قمغم ضمقاز اًمتعؾقؾ ذم يمؾ أصٍؾ, ومننَّ مو هق ـمريؼ ا

َْن يؽقن قمؾًي ًمؾحؽؿ ( )اًمـص واًمقصػ اًمذي هق ِٕ ,  -صوًمٌح   6)مقضمقٌد ذم يمؾ كصٍّ

صػي اًمصالطمقي أصاًل ذم يمؾ وصٍػ,  , ويؽقن(6ومقؽقن ضمقاز اًمتعؾقؾ أصاًل ذم يمؾ كصٍّ 

                                                   

 .اًمصحوح

 .شمؼوسمؾ اًمدًمقؾلم قمغم ؾمبقؾ اعمامكعي واعمداومعي: واصطالطموً  

؛ اًمتؼرير 1 1/1, ؛ اًمبحر اعمحقط1  : ص, ؛ اعمغـل ًمؾخبوزي913/ , مقزان إصقل: يـظر 

 .1/105, ؛ ذح اًمؽقيمى اعمـػم /3, واًمتحبػم

 .حيتؿؾ(: ط)ذم  ( )

؛ مقؾمققمي اًمؼقاقمد 311: ص, إيثور اإلكصوف: يـظر. ىموقمدة ومؼفقف, اعمحتؿؾ ٓ يؽقن طمجيً : فىمقًم(  )

 .111: ص, واًمضقاسمط اًمػؼفقي

 .5 3: ص, اًمؽؾقوت. هق سمقون اًمؼقة ٕطمد اعمتعورولم قمغم أظمر: اًمؽمضمقح( 3)

ـ, سملن يعؾِّؾ أكف أقمتؼ هذا اًمعبد؛ ٕكف صوًمٌح : ذم هومش إم (1) صحَّ إذا وضمد هذا اعمعـك ذم . أو يمبػم اًمسِّ

 .ومؽذًمؽ ذم اًمـصقص مل جيز اًمدًمقؾ, قمبٍد آظمر يـبغل أن ُيعتؼ

 (.ب/09 )ف : هنويي(5) 

 (.د)ؾموىمٌط مـ  مو سملم اًمؼقؾملم (1)

حجح 

انقائهيه تأن 

األصُل 

معهُنح إال 

إرا مىع 

 دنيم
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 اًمعؿؾ , سمؿـزًمي اًمعؿؾ سموٕظمبور, ومنّن وضمقب( )ومقؽقن اًمتعؾقؾ سمف أصاًل مو مل يظفر اعموكع

قمـ صوطمى اًمنمع هق إصؾ طمتك يؿـع مـف موكٌع, وٓ شمتحؼؼ  ( )يثبً سمؽؾ ظمؼمٍ 

اعمعوروي اعمقضمبي ًمؾتقىمػ سمؿجرد اظمتالف أصمور قمـد إمؽون اًمعؿؾ سموًمؽؾ؛ ومؽذًمؽ ٓ 

شمثبً اعمعوروي اعمقضمبي ًمؾتقىمػ قمـد يمثرة أوصوف إصؾ مع إمؽون اًمعؿؾ سموًمؽؾ إٓ أن 

ذا كظػم ظمطوب اًمعبود ذم معومالهتؿ؛ ومنن ذًمؽ ممو ٓ يؿـع مـ ذًمؽ موكٌع, وًمقس ه

ومقف سمطؾى اعمعـك؛ جلقاز أن يؽقن ظموًمقًو قمـ معـًك ممصمٍر وقمـ طمؽؿٍي محقدٍة  ( )ُيشتغؾ

سمخالف ظمطوب اًمنمع؛ أٓ شمرى أن هـوك وإن يمون اًمتعؾقؾ ومقف مـصقصًو ٓ ُيصور إمم 

ي احلؽؿ هبذا اًمتعؾقؾ مل ي. ومنكف أؾمقد, أقمتؼ قمبدي هذا: ًمق ىمولاًمتعديي؛ ومنكف  ؽـ ًمف أن ُيعدِّ

, ( )إمم همػمه, وذم ظمطوب اًمنمع ومقام يؽقن اًمتعؾقؾ مـصقصًو يثبً طمؽؿ اًمتعديي سموٓشمػوق

ودقمقاهؿ أن , ( )ش اهلرة ًمقسً سمـجسٍي؛ ٕهنو مـ اًمطقاوملم قمؾقؽؿ واًمطقاوموت »:  يمؼقًمف

ًٌ سموًمـصاحلؽؿ يمالٌم سموـمٌؾ؛ ومننَّ احلؽؿ ذم اعم (6)ذم اًمتعؾقؾ شمغقػمَ   ـصقص سمعد اًمتعؾقؾ صموسم

                                                   

 .اعمحؽؿ واعمحقط إقمظؿ: ذم "مـع "يـظر مودة . حتجػم اًمٌمء: وهق, مـ اعمـع: اعموكع ًمغي(  )

ْيـ مع وضمقب اًمزيموة, وإسمقة مع  هق مو يؾزم مـ وضمقده: واصطالطموً  قمدم وضمقد احلؽؿ, يموًمدَّ

 .  / , اًمبحر اعمحقط. اًمؼصوص

 .صمبً(: ط)ذم  ( )

 (.15 / )ط : وهل هنويي .ومقف كشتغؾ(: ط)ذم  (3)

وأيمثر كػوة اًمؼقوس يؼقًمقن سمتعديي اًمعؾي اعمـصقصي همػم أن , ظموًمػ ذم ذًمؽ داود اًمظوهري وسمعض أشمبوقمف( 1)

 .غم شمسؿقتف ىمقوؾموً سمعضفؿ مل يقاومؼ قم

 .3 /1, ؛ اًمبحر اعمحقط50 : ص اًمعؾؿقي. ط ,؛ اعمستصػك35 / , اعمعتؿد: يـظر

 . 1 : شمؼدم خترجيف ص( 5)

 (.أ /59 : ) سمدايي (1)
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قمغم مو ُكبّقـف ذم  ,آظمر ٓ كص ومقف يمام يمون ىمبؾ اًمتعؾقؾ, وإكام اًمتعؾقؾ ًمتعديي احلؽؿ إمم حمؾٍّ 

, ومعرومـو أن أصمر اًمتعؾقؾ ذم اعمـصقص مـ طمقٌ ذح اًمصدر وـمؿلكقـي ( )ومصؾ اًمنمط

 .يموًمقىمقف قمغم معـك اًمؾسون, اًمؼؾى, وذًمؽ شمؼريٌر ًمؾحؽؿ ٓ شمغقػمٌ 

سمؾ إصؾ ذم اًمـصقص , ٓ يمذًمؽ: , ىمؾـو( )إنَّ ذم يمؾِّ وصٍػ اطمتامًٓ : ىمقهلؿو

 , ومبعد هذا ذم يمؾ وصٍػ اطمتامٌل أكف ًمقس( )وضمقب اًمتعؾقؾ؛ ًمتعؿقؿ احلؽؿ قمغم مو ىمرركو

ومنكف ٓ خيرج سموٓطمتامل , ومو صمبً طمجًي سموًمدًمقؾ, اًمدًمقؾ قمغم يمقكف طمجيً  ( )سمؿراٍد سمعد ىمقوم

 .وإكام يثبً ذًمؽ سموًمدًمقؾ اعموكع, ( )مـ أن يؽقن طمجيً 

ىمد قمؾؿـو سموًمدًمقؾ أن قمؾي اًمـص أطمد أوصوومف ٓ يمؾ : (6)ومنكف يؼقل ,وأمو اًمشوومعل

اظمتؾػقا ذم اًمػروع سموظمتالومفؿ ذم اًمقصػ اًمذي هق قمؾٌي ذم   وصٍػ مـف, ومنن اًمصحوسمي

صوف هق اًمـص, ومؽؾ واطمٍد مـفؿ ادقمك أن اًمعؾي مو ىموًمف, وذًمؽ اشمػوٌق مـفؿ أن أطمد إو

, واعمجفقل ٓ يصؾح اؾمتعامًمف مع اجلفوًمي ًمتعديي احلؽؿ, اًمعؾي, صمؿ ذًمؽ اًمقصػ جمفقٌل 

ومال سمد مـ دًمقؾ اًمتؿققز سمقـف وسملم ؾموئر إوصوف طمتك جيقز اًمتعؾقؾ سمف؛ ومنكف ٓ جيقز 

وقمؾؿـو سمبطالن اًمتعؾقؾ ذم , قمغم ذًمؽ  اًمتعؾقؾ سمسوئر إوصوف؛ ٓشمػوق اًمصحوسمي

 .خموًمػي اإلمجوع

                                                   

 .5  : ص, ومصؾ ذط اًمؼقوس, وهق اًمػصؾ اًمؼودم(  )

 .؛ ٕكف اًمصقاب(د)و( ط)واعمثبً مـ . اطمتامل(: ف)و, ذم إم ( )

 .ؾقؾيىمبؾ أؾمطر ىم( 3)

 (.أ/51 )د : هنويي (1)

 .91 /3, اًمؽتوب اإلؾمالمل. ط, يمشػ إهار ًمؾبخوري: يـظر( 5)

 .35 -31 / , ىمقاـمع إدًمي: يـظر( 1)

حجح 

 انشافعي 
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 ومصؾ ذم شمعؾقؾ إصقل

, وشمورًة يؽقن إلصمبوت اًمتعديي, ( )صمؿ قمغم أصؾف اًمتعؾقؾ شمورًة يؽقن ًمؾؿـع مـ اًمتعديي

 ًُ احلَْجُر قمـ اًمتعديي همػم اًمقصػ اًمذي يثبً سمف طمؽؿ  وٓ ؿمؽ أن اًمقصػ اًمذي سمف يثُب

 .( )أطمد اًمقصػلم مـ أظمر سموًمدًمقؾ ٓ جيقز شمعؾقؾ اًمـص ( )اًمتعديي, ومام مل يتؿقز

ذـمقا اًمدًمقؾ اعمؿقِّز, وًمؽـ سمطريٍؼ آظمر ؾمقى مو  ( )ىمد ( )هللوأمو قمؾامؤكو رمحفؿ ا

وذـمقا ىمبؾ ذًمؽ أن يؼقم اًمدًمقؾ ذم إصؾ قمغم , (6)ذيمره اًمشوومعل قمغم مو كذيمره ذم سموسمف

معؾقٌل, وهمػم معؾقٍل, واعمصػم إمم اًمتعؾقؾ : يمقكف معؾقًٓ ذم احلول؛ ٕن اًمـصقص كققمون

, سمعد زوال وذًمؽ ٓ يؽقن إٓ سمدًمقٍؾ يؼقم ذم اًمـص قمغم يمقكف  هذا آطمتامل, ذم يمؾ كصٍّ

 .معؾقًٓ ذم احلول

طمريتف سمؼقوم اًمدًمقؾ قمؾقف ٓ  ( )وإكام كظػمه جمفقل احلول إذا ؿمفد؛ ومنكف مو مل يثبً

شمؽقن ؿمفودشمف طمجًي ذم اإلًمزام, وىمبؾ صمبقت ذًمؽ سموًمدًمقؾ احلريي صموسمتٌي سمطريؼ اًمظوهر, 

ؽذًمؽ اًمدًمقؾ اًمذي دلَّ ذم يمؾ كصٍّ قمغم أكف معؾقٌل وًمؽـ هذا يصؾح ًمؾدومع ٓ ًمإلًمزام, وم

ًٌ مـ ـمريؼ اًمظوهر اعمقضمى ًمؽقن هذا اًمـص  ( )وومقف اطمتامٌل, ومام مل يثبً سموًمدًمقؾ, ( )صموسم

                                                   

 .يشػم ًمؼقل اًمشوومعقي سموًمعؾي اعمـصقصي(  )

 (.أ/0  )ف : هنويي( ) 

 (.11 / )ط : هنويي (3)

 .3/99, كؼؾ هذا اًمدسمقد رمحف اهلل ذم اًمتؼقيؿ( 1)

 .ومؼد(: ط)ذم  (5)

 .وهق ومصؾ ذط اًمؼقوس, وؾمقذيمره ذم اًمػصؾ اًمتوزم. اهـ.إن ؿموء اهلل(: ط)سمعدهو ذم  (1)

 .كثبً(: ط)ذم  (1)

 .واًمرىمقي قموروي, يعـل أن احلريي أصٌؾ ذم سمـل آدم: ذم هومش إم (5)

 (.ب/59 : )سمدايي (9)

حجح 

 األحىاف
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معؾقًٓ ٓ جيقز اعمصػم إمم شمعؾقؾف ًمتعديي احلؽؿ إمم اًمػروع, ومػقف معـك اإلًمزام, وهق كظػم 

 .؛ ًمبؼوء آطمتامل ومقف( )ًمإلًمزام اؾمتصحوب احلول؛ ومنكف يصؾح طمجًي ًمؾدومع ٓ

ذم أومعوًمف ضموئٌز مو مل يؼؿ اًمدًمقؾ اعموكع, وىمد  أًمقس أن آىمتداء سمرؾمقل اهلل : ومنن ىمقؾ

إومعول, صمؿ مل يقضمى ذًمؽ آطمتامل ذم يمؾ ومعٍؾ طمتك ُيؼول ٓ  ( )فمفرت ظمصقصقتف سمبعض

 .جيقز آىمتداء سمف إٓ سمعد ىمقوم اًمدًمقؾ؟

ٌَ إٓ ًمقلظمذ اًمـوس هبديف وهداه, ومقؽقن إم  رؾمقل اهلل: ىمؾـو وٌم مؼتدًى سمف, مو سُمِع

وإْن يمون ىمد جيقز أن يؽقن هق خمصقصًو سمبعض إؿمقوء, وًمؽـ , آىمتداء سمف هق إصؾ

ف سمؿـزًمي دًمقؾ اًمتخصقص واًمعؿؾ سموًمعوم مستؼقٌؿ طمتك  ) ,( )ذم اًمعؿقم ( )اخلصقصقي ذم طمؼِّ

 .سمف ذم أومعوًمفومؽذًمؽ آىمتداء , ( يؼقم دًمقؾ اًمتخصقص

                                                   

ـػقي يمام ذيمر اعمصـػ أن آؾمتصحوب مذهى احل, ؾمقليت مزيد سمقون قمـ آؾمتصحوب ذم ومصؾف اعمخصص ًمف ( )

 .طمجي ذم اًمدومع ٓ ذم اإلًمزام

, ؛ اًمتقوقح مع اًمتؾقيح3/315, اًمؽتوب اإلؾمالمل. ط, ؛ اًمبزدوي مع اًمؽشػ3/391, شمؼقيؿ إدًمي: يـظر 

 .15 /1, ؛ شمقسػم اًمتحرير 9 /3, ؛ اًمتؼرير واًمتحبػم03 / 

 .ذم سمعض(: ط)ذم  ( )

 .اكػرد سمف: أي, اظمتص ومالٌن سمؽذا: مـف ىمقهلؿو, آكػراد: اخلصقص ًمغي( 3)

 .ًمسون اًمعرب؛ شموج اًمعروس: ذم "ظمصص"مودة : يـظر

 .يمؾ ًمػظ مقوقع عمعـك معؾقم قمغم آكػراد ويمؾ اؾمؿ عمسؿك معؾقم قمغم آكػراد: واصطالطمًو هق

 .   / , ؛ اًمقاذم ًمؾسغـوىمل1  / , أصقل اًمنظمز سمتحؼقؼ أيب اًمقوموء: يـظر

 .ؿمومؾ ًمألمؽـي: أي, مطٌر قموم: يؼول, اًمشومؾ :اًمعوم ًمغي( 1)

 .اًمصحوح ذم اًمؾغي؛ خمتور اًمصحوح: ذم "قمؿؿ"يـظر مودة 

 .يمؾ ًمػظ يـتظؿ مجعو مـ اعمسؿقوت ًمػظًو أو معـك: واصطالطمًو هق

 .1  / , ؛ اًمقاذم ًمؾسغـوىمل5  / , أصقل اًمنظمز سمتحؼقؼ أيب اًمقوموء: يـظر

 (.ف)مـ  ؾموىمطٌ موسملم اًمؼقؾملم اعمتبوقمديـ ( 5)

 إيراد

 جُاتً
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ًٌ ذم يمؾ أصٍؾ مثؾ اطمتامل يمقكف  ( )وملمو هـو اطمتامل يمقن اًمـص همػم معؾقٍل صموسم

ومقام يرضمع إمم آطمتامل, واًمعؿؾ سموعمجؿؾ ٓ يؽقن  ( )معؾقًٓ, ومقؽقن هذا سمؿـزًمي اعمجؿؾ

ىمد ىموم اًمدًمقؾ  ( )؛ ومؽذًمؽ شمعؾقؾ إصقل؛ يقوحف أن هـوك( )إٓ سمعد ىمقوم دًمقٍؾ هق سمقونٌ 

وئ  ۇئ ۇئ  ۆئ  چ : ضمى ًمعؾؿ اًمقؼلم قمغم ضمقاز آىمتداء سمف مطؾؼًو, وهق ىمقًمف شمعومماعمق

صالطمقي اًمقصػ اعمقضمقد ذم اًمـص,  (6)اًمدًمقؾ هق وهفـو, ( )چۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ

أن ذم  ( )ومال يـعدم سمف اطمتامل يمقن اًمـص همػم معؾقٍل؛ ٕكَّو ىمد سمقـو, وذًمؽ إكام ُيعؾؿ سموًمرأي

ٓسمتالء سمام يؽقن همػم معؾقٍل مـ اًمـصقص أفمفر, وسمعدمو شمعؾقؾ اًمـص معـك آسمتالء, وا

                                                   

 .وموطمتامل(: ط)ذم  ( )

 .ًمسون اًمعرب ٓسمـ مـظقر: ذم "مجؾ  "يـظر مودة . اعمجؿقع, اؾمؿ مػعقل مـ أمْجؾ: اعمجؿؾ ًمغي(  )

ومف اعمصـػ سمؼقًمف ًمػٌظ ٓ ُيػفؿ اعمراد مـف إٓ سموؾمتػسور مـ اعمجِؿؾ وسمقون مـ ضمفتف : هق: واصطالطمًو قمرَّ

 .15 / , قوموءاعمطبقع سمتحؼقؼ أيب اًم. ُيعرف سمف اعمراد

 .31:ص, ذح شمـؼقح اًمػصقل. اًمؾػظ اعمؽمدد سملم اطمتامًملم ومليمثر قمغم اًمسقاء: وقمـد آظمريـ هق

, اًمبحر اعمحقط. مو ٓ يستؼؾ سمـػسف ذم اعمراد مـف, طمتك سمقون شمػسػمه: وىمول اًمؼػول اًمشور, واسمـ ومقرك

5/59 . 

 .35: ص, ؛ ذح شمـؼقح اًمػصقل"سملم" مودة, اًمصحوح: يـظر. ًمغي واصطالطموً . اإليضوح: اًمبقون هق( 3)

 (.11 / )ط : هنويي( 1)

 .   مـ أيي : ؾمقرة إطمزاب( 5)

ًٍ ذم , هق: ىمقًمف( 1)  (. ف)همػم مثب

 .ىمريبًو ذم أول هذا اًمػصؾ( 1)
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قمغم أكف معؾقٌل  ( )حتؼؼً اعمسوواة ذم معـك آسمتالء ٓ سمد مـ ىمقوم اًمدًمقؾ ذم اعمـصقص

 .ًمؾحول

ًٌ ومقفام سموًمـصوسمقون هذا ذم  وهق معؾقٌل , ( ) اًمذهى واًمػضي؛ ومنن طمؽؿ اًمرسمو صموسم

 .( )قمـدكو سمعؾي اًمقزن

 .سموًمدًمقؾ أكف معؾقٌل  (6)إمم أن كثبً ( )ومـحتوج, ( )وأكؽر اًمشوومعل هذا

وهق , ومػقف إجيوب اًمتعقلم, ( )ش يٌد سمقدٍ » :ىمقًمف  ( )أطمدمهو: وومقف كققمون مـ اًمدًمقؾ

ْيـ طمرامٌ ؛ ومنن ( )متعدٍّ إمم اًمػروع؛ ٕكف ٓ سمد مـ شمعقلم أطمد اًمبدًملم ذم يمؾ قمؼدٍ  ْيـ سموًمدَّ  اًمدَّ

                                                   

 (.ب/51 )د : هنويي ( )

قمـ أسمك , ( 5 1: رىمؿ, سموب اًمٍمف وسمقع اًمذهى سموًمقرق كؼدا, اعمسوىموة)هق مو رواه مسؾؿ ذم صحقحف (  )

واًمػضي سموًمػضي وزكو سمقزن مثال , اًمذهى سموًمذهى وزكو سمقزن مثال سمؿثؾ» : ىمول رؾمقل اهلل : هريرة ىمول

 .شسمؿثؾ ومؿـ زاد أو  اؾمتزاد ومفق رسمو 

 .  99/  , ؛ اعمبسقط ًمؾؿصـػ551/ , احلجي قمغم أهؾ اعمديـي: يـظر( 3)

 .واًمعؾي قمـد اًمشوومعقي هل اًمثؿـقي, يمقن اًمقزن قمؾي اًمتحريؿ ذم اًمـؼديـ: أي( 1)

 .10 /  , ؛ اعمجؿقع1 / , احلووي ًمؾاموردي؛ 1 5: ص, اًمرؾموًمي؛ 3/95, اعمعرومي. ط, إم: يـظر

 .ومقحتوج(: ط)ذم  (5)

 .ومقثبً(: ط)ذم  (1)

 .أطمدهو(: د)و( ط)ذم ( 1)

ٌٍ أظمرضمف اًمبخوري ذم اًمصحقح ( 5) , سملم أصحوسمف يمقػ آظمك اًمـبل : سموب, مـوىمى اًمصحوسمي)ضمزء مـ طمدي

! ؾمبحون اهلل: ومؼؾً, سموع ذيٌؽ زم دراهؿ ذم اًمسقق كسقئيً : قمـ قمبد اًمرمحـ سمـ مطعؿ ىمول(: 3939: رىمؿ

: ومؼول, ؼماء سمـ قموزبومسلًمً اًم. واهلل ًمؼد سمعتفو ذم اًمسقق ومام قموسمف أطمدٌ ! ؾمبحون اهلل: أيصؾح هذا؟ ومؼول

 .شومال يصؾح , كسقئيً ومو يمون , ومؾقس سمف سملس, مو يمون يدًا سمقدٍ » : ومؼول, وكحـ كتبويع هذا اًمبقع ىمدم اًمـبل 

 (.ب/0  )ف : هنويي (9)

عهح إثثاخ 

انُزن في 

 انىقذيه
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صمؿ وضمقب اًمتعقلم ذم اًمبدل , ( )شاًمرسمو ذم اًمـسقئي  إكام»: سموًمـص وذًمؽ رسمًو, يمام ىمول 

: أظمر هـو؛ ٓؿمؽماط اعمسوواة, وموعمسوواة ذم اًمبدًملم قمـد اشمػوق اجلـس ذٌط سمؼقًمف 

وإذا اظمتؾػ  »: سمؼقًمف  اعمسوواة ذم اًمعقـقي ذطٌ , وقمـد اظمتالف اجلـس, ( )شمثٌؾ سمؿثؾٍ »

 ( )وهذا طمؽٌؿ متعدٍّ إمم اًمػروع, ومننَّ , ( )ش دومبقعقا يمقػ ؿمئتؿ سمعد أن يؽقن يدًا سمق, اًمـققمون

هبذا  ذم سمقع اًمطعوم سموًمطعوم مع اظمتالف اجلـس ( )اًمشوومعل رمحف اهلل يشؽمط اًمتؼوسمض

ز سمقع ىمػقزٍ (6)اًمـص , وكحـ ٓ ُكجقِّ
مـ طمـطٍي سمعقـفو سمؼػقٍز مـ ؿمعػٍم سمغػم قمقـف همػم  ( )

وؾ سمقـفام؛ ٕنَّ سمؽمك اًمتعقلم ذم وإن يمون مقصقومًو وطمؾَّ اًمتػو, ( )مؼبقٍض ذم اعمجؾس

                                                   

, ومسؾؿ ذم (19  : سمرىمؿ, سموب سمقع اًمديـور سموًمديـور كسوء, اًمبققع) أظمرضمف اًمبخوري ذم صحقحف (  )

 .وًمػظ اعمصـػ يقاومؼ ًمػظ مسؾؿ(. 13 1: سمرىمؿ, اًمطعوم مثالً سمؿثؾ سموب سمقع, اًمبققع)صحقحف 

 . 5 : ص ,شمؼدم خترجيف(  )

: رىمؿ, سموب اًمٍمف وسمقع اًمذهى كؼدا, اًمبققع) وأظمرج كحقه مسؾؿ ذم صحقحف , مل أضمده سمؾػظ اعمصـػ( 3)

, واًمػضي سموًمػضي, اًمذهى سموًمذهى» :ىمول رؾمقل اهلل : ىمول قمـ قمبودة سمـ اًمصومً , (11 1

ومنذا , مثال سمؿثؾ ؾمقاء سمسقاء يدا سمقد, واعمؾح سموعمؾح, واًمتؿر سموًمتؿر, واًمشعػم سموًمشعػم, واًمؼم سموًمؼم

 . شومبقعقا يمقػ ؿمئتؿ إذا يمون يدًا سمقد , اظمتؾػً هذه إصـوف

 (.أ/10 : )سمدايي (1)

 .اًمتؼويض(: ط)ذم  (5)

 .   / , ؛ مغـل اعمحتوج15/ , مـفوج اًمطوًمبلم: يـظر( 1)

ويعودل سموًمتؼدير احلديٌ كحق ؾِمتَّي قمنم , مؽقوٌل يمون ُيَؽول سمف ىمدياًم وخيتؾِػ مؼداره ذم اًمبالد: ِػقزُ اًمؼَ ( 1)

 .ىمدر موَئي وأرسمع وأرسمعلم ذراقموً : مؼداٌر مـ مسوطمي إرض: وهق أيضوً . يمقؾق ضمراموً 

 .اًمعلم؛ هتذيى اًمؾغي؛ اًمؼومقس اعمحقط؛ اعمعجؿ اًمقؾمقط: ذم "ىمػز"يـظر مودة 

 .99/  , اعمبسقط ًمؾؿصـػ: ريـظ( 5)
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َؾؿ ذم اعمجؾس ـمـو اًمؼبض ذم رأس مول اًمسَّ ؛ ( )اعمجؾس يـعدم اعمسوواة ذم اًمقد سموًمقد, وَذَ

ومعرومـو أكف معؾقٌل, واًمتعؾقؾ سموًمثؿـقي يؿـع اًمتعديي, ومبوقمتبور يمقكف , ًمتحؼقؼ معـك اًمتعقلم

اًمذي يؿـع اًمتعديي ٓ يؼدح ومقف إمم اًمػروع, وموًمقصػ  ( )متعديوً  ( )معؾقًٓ يؽقن طمؽؿف

ومنكف ٓ يؽقن ـمعـًو ذم , وٓ خيرضمف مـ أن يؽقن ؿموهدًا, سمؿـزًمي صػي اجلفؾ ذم اًمشوهد

ؿمفودشمف؛ ٕكف ٓ خيرج سمف مـ َأْن يؽقن أهاًل ًمؾقٓيي, واًمشفودة شُمبتـك قمغم ذًمؽ, سمخالف 

ٕكف خيرج سمف  ومنن اًمطعـ سمف يؿـع اًمعؿؾ سمشفودشمف طمتك شمثبً طمريتف سموحلجي؛, صػي اًمرق

 .ذًمؽ ( )واًمصالطمقي ًمؾشفودة شُمبتـك قمغم,مـ أن يؽقن أهؾ اًمقٓيي

مـ همػم ىمقوم اًمدًمقؾ . ( )إكف معؾقٌل : ومثول هذا أيضًو مو ىموًمف اًمشوومعل ذم حتريؿ اخلؿر

 : ف ـقًمـق ىمـؾقٍل, وهـسمؾ اًمدًمقؾ مـ اًمـص دالٌّ قمغم أكف همػم مع, ؾقًٓ ـف قمغم يمقكف معـومق

مً اخلؿ )) ْؽُر مـ يمؾ ذاٍب , ُر ًمعقـفوطُمرِّ ((واًمسُّ
وإصمبوت احلرمي وصػي اًمـجوؾمي ذم , (6) 

                                                   

 .1 / , ؛ حتػي اًمػؼفوء51/  , اعمبسقط ًمؾؿصـػ: يـظر(  )

ًٍ ذم , طمؽؿف: ىمقًمف ( )  (.ط)همػم مثب

 (.ف)ؾموىمٌط مـ . ومبوقمتبور يمقكف معؾقًٓ يؽقن طمؽؿف متعديوً : ىمقًمف( 3)

 (.15 / )ط : هنويي (1)

 .3/391 , ؛ احلووي اًمؽبػم11 /1, اعمعرومي. ط, إم: يـظر( 5)

رواه اًمعؼقكم ذم (: 1/301)وىمول اًمزيؾعل ذم كصى اًمرايي , (3  /1)أظمرج كحقه اًمعؼقكم ذم اًمضعػوء ( 1)

وكؼؾ قمـ , وأقمؾف سمؿحؿد سمـ اًمػرات: صمؿ ىمول, وؾموق احلديٌ. يمتى اًمضعػوء ذم شمرمجي حمؿد سمـ اًمػرات

ٓ يتوسمع : ٌ, وىمول اًمعؼقكممـؽر احلدي: وكؼؾ قمـ اًمبخوري أكف ىمول, ًمقس سمٌمء: حيقك سمـ معلم أكف ىمول ومقف

 .قمؾقف, اكتفك

 .اًمصحقح أكف مقىمقف(: 301/ )وىمول اًمذهبل ذم اًمتـؼقح 

, سموب ذيمر إظمبور اًمتل اقمتؾ هبو مـ أسموح ذاب اًمسؽر, ك إذسمي) وأظمرج كحقه اًمـسوئل ذم اًمســ 

= 
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 ومصؾ ذم شمعؾقؾ إصقل

سمعض إذسمي اعمسؽرة ٓ يؽقن شمعديًي ًمؾحؽؿ اًمثوسمً ذم اخلؿر, أٓ شمرى أكف ٓ يثبً قمغم 

ذًمؽ اًمقضمف طمتك ٓ يؽػر مستحؾف, وٓ يؽقن اًمتؼدير ذم اًمـجوؾمي ومقف يموًمتؼدير ذم اخلؿر, 

 .سموقمتبور كقٍع مـ آطمتقوط, ومال يتبلم سمف يمقن اًمـص معؾقًٓ  وإكام شمؾؽ طمرمٌي صموسمتيٌ 

ڳ     ڳ    ڱ   ڱ  ڱ  چ  :, كحق ىمقًمف شمعومم( )صمؿ شمعؾقؾ اًمـص ىمد يؽقن شمورًة سموًمـص

ًِ سمضعؽ» :( )ًمؼميرة وىمقل اًمـبل , ( )چڱ  ں وىمد يؽقن , ( )شوموظمتوري , مؾؽ

, إن يمون ضمومداً » :ف وملرةٌ ذم اًمسؿـ اًمذي وىمعً ومق يمؼقل اًمـبل , ( )سمػحقى اًمـص

                                                   

مً اخلؿر ىمؾقؾفو و: ىمول, مقىمقومًو قمغم اسمـ قمبوٍس ريض اهلل قمـفام( 5151: رىمؿ يمثػمهو, ومو أؾمؽر طُمرِّ

وروايي أيب قمقن أؿمبف سمام طمؽوه اًمثؼوت قمـ اسمـ : )وىمول اًمـسوئل قمـ هذه اًمروايي. مـ يمؾ ذاب

 .0   : رىمؿ, 3/311, وصححف إًمبوين ذم اًمسؾسؾي اًمضعقػي(. قمبوس

 . 5 /1, اًمػصقل ذم إصقل ًمؾجصوص: يـظر ذم اًمقضمقه اًمتل يستدل هبو قمغم شمعؾقؾ اًمـص(  )

 .1مـ أيي : نمؾمقرة احل(  )

وإكام , وٓ ُيعرف سمؼقي اؾمؿفو, وهق صمؿر إراك ,مشتؼي مـ اًمؼمير, هل سمػتح اعمقطمدة سمقزن ومعقؾي: سمريرة( 3)

وموؿمؽمهتو قموئشي ريض اهلل , ويموكً سمريرة ًمـوٍس مـ سمـل هالل, سمريرة مقٓة أم اعمممـلم قموئشي: يؼول

, ؛ ؾمػم أقمالم اًمـبالء195 /1, ٓؾمتقعوبا: يـظر. وقموؿمً إمم ظمالومي معوويي, وأقمتؼتفو, قمـفام

 .55 /5, ؛ ومتح اًمبوري1/535, ؛ اإلصوسمي15 /3

ًٌ ذم  وختقػم اًمـبل , قمـ قمومر اًمشعبل مرؾمالً ( 59 /5)أظمرج كحقه اسمـ ؾمعد ذم اًمطبؼوت ( 1) ًمؼميرة صموسم

؛ (531 : رىمؿ, سموب سمقع اًمقٓء وهبتف, يمتوب اًمعتؼ)صحقح اًمبخوري : يـظر. اًمصحقحلم وهمػممهو

 (.3551: رىمؿ, سموب إكام اًمقٓء عمـ أقمتؼ, يمتوب اًمعتؼ) صحقح مسؾؿ 

ومفؿ همػم اعمـطقق مـ اعمـطقق : أو هل, ومفؿ احلؽؿ ذم همػم حمؾ اًمـطؼ سمطريؼ إومم :ومحقى اًمـص( 5)

وُيسؿك دًٓمي اًمـص, واًمؼقوس اجلكم, واعمػفقم إومم, , وهل مػفقم اعمقاومؼي, سمسقوق اًمؽالم ومؼصقده

مـ أيي : ؾمقرة اإلهاء چہ  ہ  ہ   ھ  چ :وذًمؽ يمؼقًمف شمعومم, طوب, وشمـبقف اخلطوبوومحقى اخل

 .وىمد اشمػؼقا قمغم اًمعؿؾ سمف, 3 

= 

طرق تعهيم 

 انىص 
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 ومصؾ ذم شمعؾقؾ إصقل

ومنن ذم هذا إؿمورًة إمم أكف , ( )ش وملريؼقه, موئعوً  ( )وملًمؼقهو ومو طمقهلو ويمؾقا مو سمؼل, وإن يمون

 .معؾقٌل سمعؾِي جموورِة اًمـجوؾمي إيوه

, , وىمد يؽقن سموٓؾمتدٓل سمحؽؿ اًمـص( )ويمذًمؽ ظمؼم اًمرسمو مـ هذا اًمـقع يمام سمقـو

 .( )شومتقوئل ًمؽؾ صالٍة , قمرٍق اكػجر إكف دم» :ذم دم آؾمتحووي يمؼقًمف 

 مـ هذه  ( )وىمد يؽقن ذم
ٍ
اشمػوق اًمؼوئؾلم سموًمؼقوس قمغم يمقكف معؾقًٓ, ومعـد وضمقد رء

 .( )واهلل أقمؾؿ, ذم اًمـص ؾمؼط اقمتبور اطمتامل يمقكف همػم معؾقلٍ  (6)إدًمي

 

  

                                                   

اًمؽتوب . ط, ؛ يمشػ إهار1 1/ , ؛ ذح خمتٍم اًمرووي3/11, اإلطمؽوم ًمممدي: يـظر

 .   / , ؛ اًمتؼرير واًمتحبػم1  /5, ؛ اًمبحر اعمحقط13/ , اإلؾمالمل

 (. ط)همػم مثبً ذم , نيمو: ىمقًمف ( )

سموب مو يؼع مـ اًمـجوؾموت ذم , اًمقوقء)وأظمرج كحقه اًمبخوري ذم اًمصحقح , مل أضمده هبذا اًمؾػظ(  )

ؾُمِئؾ قمـ وملرٍة ؾمؼطً ذم  قمـ اسمـ قمبوس قمـ مقؿقكي أن رؾمقل اهلل , (35 : رىمؿ, اًمسؿـ واعموء

 . شوموـمرطمقه ويمؾقا ؾمؿـؽؿ , أًمؼقهو ومو طمقهلو» : ومؼول, ؾمؿـ

 .   : ص, م اخلؼم واًمبقون ىمريبًو ذم هذا اًمػصؾشمؼد( 3)

 .10 : ص, سمدايي سموب اًمؼقوسشمؼدم خترجيف ذم ( 1)

 .قمغم(: ط)ذم  (5)

 (ب/10 : )سمدايي (1)

ًٍ ذم ,  أقمؾؿواهلل: ىمقًمف (1)  .(د)و( ط)و( ف)همػم مثب
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 ومصؾ  ذوط اًمؼقوس

 ذم ذيمر ذط اًمؼقوس ومصؾ

 فصل  شروط القياس 

ط  ْ , ( )ىمبؾ ذـمفو ( )اًمنمقمقوت ٓ شمصػم مقضمقدًة سمريمـفو ؛ ٕنَّ ( )وإكام ىمدمـو اًمنمَّ

ومال سمد ًمف مـ أن يبدأ سمنطمضور اًمشفقد, ومـ أراد اًمصالة مل , أٓ شمرى أن مـ أراد اًمـؽوح

 .جيد سمدًا مـ اًمبدايي سموًمطفورة وؾمؽم اًمعقرة

 :وهذه اًمنموط مخسيٌ 

   ( )أن ٓ يؽقن طمؽؿ إصؾ: أطمدهو

                                                   

يذيمرون أريمون  أن أيمثر إصقًمقلم: ؾمبى شمعؾقؾ اعمصـػ رمحف اهلل ًمبدايتف سموًمنموط ىمبؾ إريمون هق ( )

ومقجعؾقن , صمؿ يذيمرون ذوـمفو, واحلؽؿ, واًمعؾي, واًمػرع, إصؾ: اًمؼقوس وهل قمـدهؿ أرسمعي

جيعؾقن ًمؾؼقوس ريمـًو واطمدًا  -مـفؿ اعمصـػ-وسمعض احلـػقي , اًمنموط ًمألريمون وًمقس ًمؾؼقوس كػسف

 .وؾمقليت شمقضمقف ذًمؽ ذم سموسمف إن ؿموء اهلل, اًمعؾي: هق

؛ 3/515, ؛ اًمبزدوي مع اًمؽشػ11 / , ؛ اعمعتؿد3/9, ؿ إدًميشمؼقي: يـظر ذم ذوط اًمؼقوس

؛ اإلطمؽوم   1: ص, ؛ سمذل اًمـظر593/ , ؛ مقزان إصقل   / , اًمعؾؿقي. ط, ىمقاـمع إدًمي

؛ اًمتقوقح مع 1 3 /3, ؛ اًمقاذم ًمؾسغـوىمل59 :  ص, ؛ اعمغـل ًمؾخبوزي93 /3, ًمممدي

 .15 /3, قسػم اًمتحرير؛ شم1  /3, ؛ اًمتؼرير واًمتحبػم    / , اًمتؾقيح

 (.أ/   )ف : هنويي ( )

 .ىمبؾ وضمقد اًمنمط(: ط)ذم  (3)

 إًِمقفِ : إصؾ ًمغيً  (1)
ِ
 .مو ُيبـك قمؾقف همػمه: أو هق, مو يستَـُِد ُوضُمقُد اًمٌمء

 ."أصؾ"مودة , ؛ شموج اًمعروس15: ص, اًمتعريػوت ًمؾجرضموين: يـظر

 :اد سموٕصؾ ذم اًمؼقوس قمغم صمالصمي أىمقالومؼد اظمتؾػ اًمعؾامء رمحفؿ اهلل ذم اعمر: أمو اصطالطموً 

وموٕصؾ هق اًمؼُم؛ , يمؼقوس إرز قمغم اًمؼُمِّ ذم حتريؿ اًمتػووؾ, أكف حمؾ احلؽؿ اعمـصقص قمؾقف: إول

وهق ىمقل اًمػؼفوء ويمثػم مـ , وهذا مو قمـوه اعمصـػ سموٕصؾ, ٕكف ُذيمِر ذم اًمـص وإرز مؼقس قمؾقف

= 

شرَط 

انقياس 

 خمسح
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 ومصؾ  ذوط اًمؼقوس

 .( )رـظمصٍّ آـسمـ ( )فـسم ( )وً ـقصـصـخم

 

                                                   

 .اعمتؽؾؿلم وصححف اسمـ اًمسؿعوين

؛ 3/113, ؛ يمشػ إهار 9 /3, ؛ اإلطمؽوم ًمممدي31 / , اًمعؾؿقي. ط, ىمقاـمع إدًمي: يـظر 

 .3/315, ؛ شمقسػم اًمتحرير  1 /1, ذح اًمؽقيمى

ومقؽقن إصؾ قمغم هذا اًمؼقل , أكف اًمدًمقؾ اًمدال قمغم احلؽؿ اعمـصقص قمؾقف مـ كٍص أو إمجوع: اًمثوين

وهذا ىمقل , قمـ سمقع اًمؼم سموًمؼم إٓ مثاًل سمؿثؾ يدًا سمقد ذم اعمثول اًمسوسمؼ هق احلديٌ اًمذي ورد ومقف اًمـفل

 .واعمعتزًمي, سمعض اعمتؽؾؿلم يموًمبوىمالين

 .اعمراضمع اًمسوسمؼي: يـظر

ومؽام حيرم سمقع اًمؼم سموًمؼم إٓ , ومقؽقن إصؾ قمغم هذا اًمؼقل هق اًمتحريؿ, أكف احلؽؿ اعُمشّبف سمف: اًمثوًمٌ

 .خر اًمرازيوهذا ىمقل اًمػ, مثاًل سمؿثؾ يدًا سمقد ومؽذًمؽ إرز

 .1/91, ؛ اًمبحر اعمحقط5 /5, اعمحصقل ًمؾرازي: يـظر 

إن اًمـزاع ًمػظل : وىمول مجوقمي مـفؿ اسمـ سمرهون وأمدي وقمالء اًمديـ اًمبخوري واسمـ ىمويض اجلبؾ

؛ 3/113, ؛ يمشػ إهار 9 /3, اإلطمؽوم ًمممدي: يـظر .ًمصحي إـمالق إصؾ قمغم يمؾٍّ مـفو

 . 1 /1, ى؛ ذح اًمؽقيم1/91, اًمبحر اعمحقط

 :اخلصقص هـو حيتؿؾ معـقلم ( )

د ظمزيؿي , متػرد سمف ٓ يشوريمف ومقف أطمد: أي, ومالٌن خمصقٌص سمؽذا: يمؼقًمـو, اًمتػرد: إول  يمتػرُّ

وًمقس اعمؼصقد سمف اعمخصقص مـ صقغٍي قمومٍي؛ ٕكف ٓ يؿـع مـ اًمؼقوس إذا , سمؼبقل ؿمفودشمف وطمده

 .شمقومرت ذوـمف وأريموكف

ومنكف ٓ يؿـع , إٓ أكف ُأريد سمف اخلصقص سمطريؼ اًمؽرامي ٓ مطؾؼ اخلصقص ,ظمصقص اًمعؿقم: اًمثوين

 .3/111, يمشػ إهار ًمؾبخوري: يـظر شمػصقؾ ذًمؽ واًمتؿثقؾ ًمف ذم .اًمؼقوس أيضوً 

 . اًمضؿػم يعقد قمغم احلؽؿ ( )

 (.أ/55 )د : هنويي (3)



 

 

212 

 

 ومصؾ  ذوط اًمؼقوس

 .( )قمـ اًمؼقوس ( )أن ٓ يؽقن معدوًٓ سمف: واًمثوين

طمتك يتعّدى سمف , اًمتعؾقؾ ًمؾحؽؿ اًمنمقمل اًمثوسمً سموًمـص سمعقـف ( )أن يؽقن: واًمثوًمٌ

 .( )إمم ومرٍع هق كظػمه وٓ كص ومقف

                                                   

 .صؾ قمغم ظمالف اًمؼقوسواعمعـك أن ٓ يؽقن طمؽؿ إ, قموئٌد إمم طمؽؿ إصؾ( سمف)اًمضؿػم ذم  ( )

 .3/115, يمشػ إهار ًمؾبخوري: يـظر      

, وًمػفؿ معـك هذا اًمنمط, يمام ؾمقذيمره اعمصـػ. يؿثؾ ًمف احلـػقي سمعدم ومسود اًمصقم سموٕيمؾ واًمنمب كوؾمقوً  ( )

اًمػؼفوء ىمد اؿمتفر ذم أًمسـي :) وقمغم موذا ُيطؾؼ؟ ُأوِرُد يمالم اإلموم اًمغزازم رمحف اهلل ذم اعمستصػك طمقٌ يؼقل

 .هؼوس قمؾقف همػمُ أن اخلورج قمـ اًمؼقوس ٓ يُ 

 :خمتؾػيٍ  اخلورج قمـ اًمؼقوس قمغم أرسمعي أىمسومٍ  طؾؼ اؾمؿُ ويُ 

 .قموميٍ  مـ ىموقمدةٍ  لثـطؾؼ قمغم مو اؾمتُ ومنن ذًمؽ يُ 

 .ؾموسمٍؼ  ؼطع مـ أصؾٍ مل شمُ  سمـػسفو رةٍ مؼرّ  مـ ىموقمدةٍ  ػتح اسمتداءً قمغم مو اؾمتُ  وشمورةً 

صمؿ , .(ومفل أرسمعي أىمسوم ,عؼؾ معـوهُ وإمم مو ٓ يُ  عؼؾ معـوهُ ستػتح يـؼسؿ إمم مو يُ مـ اعمستثـك واعم واطمدٍ  ويمؾُّ 

, يمشػ إهار ًمؾبخوري: ويـظر يمذًمؽ, 335/ , اعمستصػك: راضمع. أظمذ ذم شمػصقؾفو واًمتؿثقؾ قمؾقفو

 .1  /3, ؛ اًمتؼرير واًمتحبػم1  : ص, ؛ مػتوح اًمقصقل ًمؾتؾؿسوين3/111

وؿـ ذوط ( 3/9)اًمنمط واًمذي ىمبؾف ذيمرمهو اإلموم أسمق زيد اًمدسمقد ذم اًمتؼقيؿ وُيـبف إمم أن هذا **     

وشموسمعف ذم ذًمؽ مـ ضموء سمعده يمػخر اإلؾمالم , سمـوًء قمغم مذهبف ذم اًمؼقل سمتخصقص اًمعؾي, اًمؼقوس قمـده

, رهمؿ أهنؿ ٓ يؼقًمقن سمتخصقص اًمعؾي, وصدر اًمنميعي اعمحبقيب, وؿمؿس إئؿي اًمنظمز, اًمبزدوي

وأمو اؿمؽماط يمقن إصؾ : ) ومؼول, (1 9/ )ف قمغم هذا قمالء اًمديـ اًمسؿرىمـدي ذم مقزان إصقل وىمد كبّ 

ومنكام يستؼقؿ قمغم ىمقل مـ يؼقل سمتخصقص , وهمػم خمصقٍص سمـصٍّ آظمر, همػم معدوٍل سمف قمـ ؾمــ اًمؼقوس

, ػوئدةومراضمعف ًمؾ, واجلقاب قمـفو( 3/111)وىمد كؼؾ اًمبخوري اقمؽماووشمف ذم يمشػ إهار , .(اًمعؾي

 .وؾمقليت شمػصقؾ اخلالف ذم ختصقص اًمعؾي قمـد ِذيْمِر اعمصـػ هلو إن ؿموء اهلل شمعومم

 .وهق ظمطل. أن ٓ يؽقن(: ط)ذم  (3)

وسمف ىمول  ,يموجلصوص وأيب زيد وومخر اإلؾمالمأيمثر احلـػقي كؼؾ هذا اًمنمط وىمد  (.19 / )ط : هنويي(1) 

= 
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 ومصؾ  ذوط اًمؼقوس

 .( )أن يبؼك احلؽؿ ذم اعمـصقص سمعد اًمتعؾقؾ قمغم مو يمون ىمبؾف: واًمراسمع

 مـ أًمػوظ اعمـصقصأن ٓ يؽقن اًمتعؾ: واخلومس
ٍ
ـًو إسمطول رء قؾ متضؿِّ

( ). 

اًمتعؾقؾ ًمتعديي احلؽؿ, وذًمؽ ُيْبطؾ اًمتخصقص اًمثوسمً سموًمـص,  ( )ٕنَّ : أمو إول

 .واًمؼقوُس ذم معوروي اًمـص سموـمٌؾ , ومؽون هذا شمعؾقاًل ذم معوروي اًمـص؛ ًمدومع طمؽؿف

قمـ اًمؼقوس اًمثوسمً  واحلؽؿ اعمعدول سمف, ومألنَّ اًمتعؾقؾ يؽقن مؼويسيً : وأمو اًمثوين

سموًمـص ٓ مدظمؾ ًمؾؼقوس ومقف قمغم مقاومؼي اًمـص, وٓ معتؼم سموًمؼقوس ومقف قمغم خموًمػي 

واًمؼقوس يـػل هذا احلؽؿ, وٓ , اًمـص؛ ٕن اعمؼصقد سموًمتعؾقؾ إصمبوت احلؽؿ سمف ذم اًمػرع

 .( )يتحؼؼ اإلصمبوت سمحجي اًمـػل يمام ٓ يتحؼؼ اًمتحؾقؾ سمام هق طمجي اًمتحريؿ

                                                   

ذم  قمغم اًمـص ثبً اًمؼقوس زيودةً أن ٓ يُ  قا مؽوكفواؿمؽمـم ,مشويخ ؾمؿرىمـديشؽمـمف  ومل. اًمغزازم وأمدي

 .ومول قمالء اًمديـ اًمبخوري عمذهى أهؾ ؾمؿرىمـد. اًمػرع

؛ اًمتؼرير 9 3/3, اًمؽتوب اإلؾمالمل. ط, ؛ يمشػ إهار15 /3, اإلطمؽوم ًمممدي: يـظر

 .3/300, شمقسػم اًمتحرير؛ 39 /3, واًمتحبػم

 .ىمبؾ اًمتعؾقؾ: أي ( )

, وشموسمعف ذم اؿمؽماـمف اًمسغـوىمل ذم اًمقاذم, صـػ ظمالومًو ٕيب زيد وومخر اإلؾمالمهذا اًمنمط اؿمؽمـمف اعم ( )

3/  3 9. 

 .ومألن(: ط)ذم  (3)

ح مو يعـقف هـو وؾمتليت ىمريبوً  (1) أن احلؽؿ سمبؼوء صقم مـ أيمؾ أو : مـفو, ذيمر اعمصـػ رمحف اهلل أمثؾًي شُمقوِّ

س اعُمخطئ واعُمؽَره قمغم اًمـود؛ ٕكف إذا ومال يصح ىمقو, ذب كوؾمقًو معدوٌل سمف قمـ ؾمــ اًمؼقوس سموًمـص

ي احلؽؿ سموًمؼقوس إمم همػم اًمـود يمون اًمؼقوس مثبتًو ًمؾحؽؿ وكوومقًو ًمف سمآٍن معوً  ومقؽقن شمـوىمضًو؛ , قُمدِّ

 .ومألضمؾ ذًمؽ اؿمؽمـمقا أن ٓ يؽقن طمؽؿ إصؾ خموًمػًو ًمؾؼقوس

 .3/111, يمشػ إهار ًمؾبخوري: يـظر     
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 ومصؾ  ذوط اًمؼقوس

ومال شمصّقر ًمف , ألن اعمؼويسي إكام شمؽقن سملم ؿمقئلم؛ ًمُِقعَؾَؿ سمف أهنام ِمْثالنوم: وأمو اًمثوًمٌ

 واطمدٍ 
ٍ
وٓ ذم ؿمقئلم خمتؾػلم ٓ شمتحؼؼ اعمامصمؾي سمقـفام, ومنذا مل يتعدَّ احلؽؿ سموًمتعؾقؾ , ذم رء

ومقف اعمؼويسي, وإذا يموكو خمتؾػلم ٓ  ( )قمـ اعمـصقص قمؾقف يؽقن ؿمقئًو واطمدًا ٓ يتحؼؼ

ومنّكف , يمؿحؾٍّ هق طملٌّ , وًمتعؾقؾ مثؾلم, وحمؾُّ آكػعول ذُط يمؾِّ ومعٍؾ وىمقلٍ يصػمان سم

 .رضسمًو وىَمْطُعف ىمتالً  ( )ذٌط ًمقؽقن َصْدُمف

واؿمؽماُط يمقكِف طُمؽاًم ذقمقًو؛ ٕن اًمؽالم ذم اًمؼقوس قمغم إصقل اًمثوسمتي ذقمًو, وسمؿثؾ 

 .غي ٓ ُيْعرُف سمؿثؾ هذا اًمؼقوسهذا اًمؼقوس ٓ ُيعرف إٓ طمؽؿ اًمنمع, ومننَّ اًمطِّىَّ واًمؾ

ٓ  ومأَلنَّ اًمعؿؾ سموًمؼقوس يؽقن سمعد اًمـص, وذم احلؽؿ اًمثوسمً سموًمـص: وأمو اًمراسمع

مدظمؾ ًمؾؼقوس ذم اًمتغقػم يمام ٓ مدظمؾ ًمف ذم اإلسمطول, ومنذا مل يبؼ طمؽؿ اًمـص سمعد اًمتعؾقؾ 

ًا حلؽؿ اًمـص ( )يمون هذا ىمقوؾموً , ذم اعمـصقص قمغم مو يمون ىمبؾف أو مبطاًل ًمف, وٓ  ُمغػمِّ

 .معوروي اًمـص ( )ُمعتؼم سموًمؼقوس ذم

اًمؼقوس  ( )ومأَلنَّ اًمـص مؼّدٌم قمغم اًمؼقوس سمؾػظف ومعـوه, ومؽام ٓ ُيعتؼم: وأمو اخلومس

 .ٓ ُيعتؼم ذم معوروتف سمنسمطول ًمػظف -سمنسمطول طمؽؿف-ذم معوروي اًمـص 

 .(6)وذم سمعض هذه اًمػصقل خيوًمػـو اًمشوومعل رمحف اهلل قمغم مو كبقـف

                                                   

 .ٕكسىوهل ا. شمتحؼؼ(: ط)ذم  ( )

 .وهق شمصحقػ. صدىمف(: ف)ذم  ( )

 .سمقوكوً (: ط)ذم  (3)

 (.أ/  1 : )سمدايي (1)

 (.50 / )ط : هنويي( 5)
واهلل , واًمػروع اًمتل ؾمقذيمرهو خترجيًو قمغم هذه اًمنموط, ًمعؾف يؼصد خموًمػي اًمشوومعل هلؿ ذم اًمعؾي اًمؼوسة (1)

= 
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 ومصؾ  ذوط اًمؼقوس

, وىمد ومنَّ ( )وهق أن اًمعدد ُمعتؼٌم ذم اًمشفودات اعْمُْطَؾَؼِي سموًمـص, ( )إول وملمو مثول

وذًمؽ شمـصقٌص قمغم أدكك مو يؽقن , وامرأشملم ( )سمرضمؾلم أو رضمؾٍ  ( )اًمشفقديـ  ُشمعومم اهلل

, (6)سمؼبقل ؿمفودشمف وطمده  ظمزيؿيَ   رؾمقُل اهلل ( )مـ احلجي إلصمبوت احلؼ, صمؿ ظَمصَّ 

صمبً سموًمـص اظمتصوصف سمف؛ يمرامًي ًمف, ومؾؿ جيز شمعؾقؾف أصاًل طمتك ٓ  ( )ذًمؽ طمؽامً  ( )ويمون

يثبً ذًمؽ احلؽؿ ذم ؿمفودة همػم ظمزيؿي ممـ هق مثؾف أو دوكف أو ومقىمف ذم اًمػضقؾي؛ ٕن 

 .اًمتعؾقؾ يبطؾ ظمصقصقتف

                                                   

 .وسمقوكف ؾمقنمع ومقف ذم هذا اًمػصؾ. أقمؾؿ

 .أن ٓ يؽقن إصؾ خمصقصًو سمحؽؿف سمـصٍّ آظمر: وهق, لاًمنمط إو: أي ( )

مـ  :اًمبؼرةؾمقرة  چڈ  ژ   ژ  ڑڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  چ  :هق ىمقًمف شمعومم ( )

وهمػممهو مـ ,   مـ أيي :اًمطالقؾمقرة   چڈ  ڈ  ژ  ژ   چ  :وىمقًمف قمز وضمؾ,  5  أيي

 .أيوت

 .اًمشوهديـ(: ط)ذم  (3)

 .ًمبوءسمزيودة ا. سمرضمؾ(: د)ذم  (1)

 .وهق شمصحقػ .رظمص :(ف)ذم (5) 

سموب ومؿـفؿ مـ ىمه كحبف ومـفؿ مـ يـتظر ومو , يمتوب اًمتػسػم: ) وذًمؽ مو رواه اًمبخوري ذم صحقحف (1)

مـ  ومؼدت آييً  ,عمو كسخـو اًمصحػ ذم اعمصوطمػ: زيد سمـ صموسمً ىمول قمـ , (1151رىمؿ , سمدًمقا  شمبديال

إٓ مع ظمزيؿي إكصوري اًمذي  أضمدهو مع أطمدٍ  يؼرؤهو مل يمـً أؾمؿع رؾمقل اهلل  ؾمقرة إطمزاب

: ؾمقرة إطمزاب  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پچ ؿمفودة رضمؾلم  ؿمفودشمف ضمعؾ رؾمقل اهلل 

 .3 مـ أيي 

 .ومؽون(: ط)ذم  (1)

 (.ب/   )ف : هنويي (5)

تطثيقاخ 

عهّ 

انشرط 

 األَل
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 ومصؾ  ذوط اًمؼقوس

ومؼد صمبً سموًمـص أنَّ , يمون خمصقصًو سملن طمؾَّ ًمف شمسُع كسقةٍ  ويمذًمؽ رؾمقل اهلل 

 سموًمزيودة سمـصٍّ  صمؿ فمفرت ظمصقصقي رؾمقل اهلل , ( )سموًمـؽوح يؼتٍم قمغم إرسمعي احِلؾ

 .ومؾؿ يؽـ ذًمؽ ىموسماًل ًمؾتعؾقؾ, ( )آظمر

ومؾؿ يؽـ ذًمؽ ىموسماًل , ( )ويمذًمؽ فمفرت ظمصقصقتف سموًمـؽوح سمغػم مفٍر سموًمـص

 .ًمؾتعؾقؾ

وهق ىمقًمف , سموًمـص ( )ىمد فمفرت ظمصقصقتف سموًمـؽوح سمؾػظ اهلبي: وىمول اًمشوومعل

ومؾؿ جيز اًمتعؾقؾ ومقف ًمتعديي احلؽؿ إمم كؽوح , ( )چ ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ېچ : شمعومم

 .(6)همػمه

                                                   

 .3مـ أيي : ؾمقرة اًمـسوء چژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گچ   :هق ىمقًمف شمعومم ( )

سموب , يمتوب اًمغسؾ: ) ومـ ذًمؽ مو رواه اًمبخوري, أكف مجع سملم أيمثر مـ أرسمع كسوء و صمبً مـ ومعؾف هق م ( )

يمون يطقف قمغم كسوئف ذم  أن كبل اهلل :  قمـ أكس , (51 سمرىمؿ , اجلـى خيرج ويؿٌم ذم اًمسقق وهمػمه

قمـ قموئشي ريض ( 51 : رىمؿ, 00 /5 )وأظمرج اًمبزار ذم مسـده , شمسع كسقة ًمقاطمدة وًمف يقمئذٍ ا اًمؾقؾي

 .ًمف مـ اًمـسوء مو ؿموء طمؾَّ طمتك أُ  مو موت رؾمقل اهلل : اهلل قمـفو ىموًمً

ؾمقرة  چې ۉۉ ۅ ۅ ۋ ۆۆۈۈٴۇۋ ڭڭۇۇچ :ًمعؾف ىمقًمف شمعومم (3)

 .50مـ أيي  :إطمزاب

 .3/51, آظمتقور ًمؾؿقصكم. اًمعطقي اخلوًمقي قمـ شمؼدم آؾمتحؼوق: اهِلبي (1)

 .50 مـ أيي :ؾمقرة إطمزاب(5) 

وإن يموكً  ,همػممهو وٓ يؼع سمؽالمٍ  ,إٓ سموؾمؿ اًمـؽوح أو اًمتزويٍ ٓ جيقز كؽوٌح  فأكرأي اًمشوومعل رمحف اهلل  (1)

 .وهق ظموصٌّ سمف, ؛ ٕهنو شمعـل اًمـؽوح سمغػم مفرٍ  وأنَّ اًمـؽوح سمؾػظ اهلبي ظموصٌّ سموًمـبل , معف كقي اًمتزويٍ

 .50 / , ؛ أطمؽوم اًمؼرآن ًمؾشوومعل 5 /5, إم: يـظر      
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 ومصؾ  ذوط اًمؼقوس

اعمراد سموًمـص اعمقضمى ًمؾتخصقص مؾؽ اًمبضع كؽوطمًو سمغػم مفٍر؛ ومنكف : وًمؽـّو كؼقل

ًُ ذًمؽ اعمصدر   چۅچ  :ذيمر ومعؾ اهلبي وذًمؽ يؼتيض مصدرًا, صمؿ ىمقًمف شمعومم , كع

ى    ې ې  ىچ  :شمعومم ( ), سمدًمقؾ ىمقًمف( )كػسفو ًمؾـبل هبًي ظموًمصيً  إن وهبً: أي

, , وموًمػرض قمبورٌة قمـ اًمتؼدير( )مـ آسمتغوء سموعمول اعمؼّدر: أي, ( )چائ  ائ  ەئ

ٓ ذم ًمػظ اًمـؽوح واًمتزويٍ, أو اعمراد اظمتصوصف سموعمرأة طمتك ٓ حتؾ , وذًمؽ ذم اعمول يؽقن

ـ طمقٌ اًمزمون, وقمؾقف دلَّ هق سمؽقن اًمغػم ذيؽًو ًمف ذم ومراؿمفو م ( )ومقتلّذى, ٕطمٍد سمعده

؛ (6)چوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  ىئەئ  ەئ   چ : ىمقًمف شمعومم

, ومقام ُيتقهؿ ومقف احلرج سمنًمزامف إيوه ( )أٓ شمرى أن معـك اًمؽرامي سموٓظمتصوص إكام يظفر

ٓ يتحؼؼ ذم اًمؾػظ, ومؼد يمون أومصح اًمعرب ٓ يؾحؼف احلرج ذم ًمػظ اًمـؽوح  ( )وذًمؽ

 .واًمتزويٍ

                                                   

 .059 / , ؛ اًمتبقون ذم إقمراب اًمؼرآن ًمؾعؽؼمي0 3/3, إقمراب اًمؼرآن ًمؾـحوس: يـظر ( )

 (.ب/55 )د : هنويي ( )

 .50مـ أيي : ؾمقرة إطمزاب (3)

 .مل أضمده ذم يمتى اًمتػسػم اًمتل اـمؾعً قمؾقفو (1)

 .وًمعؾف ظمطل ـمبوقمل. ومقتلدى(: ط)ذم  (5)

 .53: ؾمقرة إطمزاب (1)

 .شمظفر(: ط)ذم  (1)

 (. 5 / )ط : هنويي( 5)
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 ومصؾ  ذوط اًمؼقوس

ًٌ سموًمـص ذم هذا اًمعؼد  ( )مـ هذه اجلؿؾيو َؾؿ؛ ومنكف طمؽٌؿ صموسم اؿمؽماُط إضمؾ ذم اًمسَّ

ٍؾ ـؾقٍم إمم أضمـؾقٍم ووزٍن معـؾؿ ذم يمقٍؾ معـومؾقس, ؾؿـمـ أؾم » :ف ـق ىمقًمـًو, وهـظموّص 

 .( )ش معؾقم

ًٓ سموًمؼقوس قمغم اًمبقع سمعؾي أك ( )ومال جيقز اعمصػم ومقف ف إمم اًمتعؾقؾ طمتك جيقز اًمسؾؿ طمو

واًمؼدرُة , كقُع سمقٍع؛ ٕن إصؾ ذم ضمقاز اًمبقع اؿمؽماط ىمقوم اعمعؼقد قمؾقف ذم مؾؽ اًمعوىمد

, صمؿ شُمِرك هذا ( )ٓ جيقز, ( )ومسؾَّؿف, قمغم اًمتسؾقؿ, طمتك ًمق سموع مو ٓ يؿؾؽف صمؿ اؿمؽماه

َؾؿ رظمصًي سموًمـص هنك قمـ سمقع مو ًمقس قمـد  » :وهق مو ُروي أن اًمـبل , إصُؾ ذم اًمسَّ

ؾؿ , (6)ناإلكسو ص ذم اًمسَّ وهذا ٕن اعْمُْسَؾؿ ومقف همػم مؼدور اًمتسؾقؿ ًمؾعوىمد قمـد , ( )شورظمَّ

                                                   

 .مـ أمثؾي اًمنمط إول: أي ( )

؛ ومسؾٌؿ قمـ اسمـ قمبوس (10  ,سمرىمؿ, سموب اًمسؾػ ذم يمقؾ معؾقم, يمتوب اًمسؾؿ), أظمرج كحقه اًمبخوري ( )

مـ أؾمؾػ  »: وومقف, مرومققموً  قمـ اسمـ قمبوٍس : يمالمهو,( 0 1)سمرىمؿ , سموب اًمسؾؿ, يمتوب اًمبققع), أيضوً 

 
ٍ
 .واًمؾػظ ًمؾبخوري, ش معؾقم إمم أضمؾٍ  معؾقمٍ  ووزنٍ  ؾقمٍ مع ومػل يمقؾٍ  ,ذم رء

 (.ب/ 1 : )سمدايي (3)

 .ومتسؾؿف :(ف)ذم (1) 

 .0  /1, ؛ شمبقلم احلؼوئؼ   /1, ؛ اعمحقط اًمؼمهوين1  /  , اعمعرومي. ط, اعمبسقط: يـظر (5)

سموب ذم اًمرضمؾ , ضمورةيمتوب اإل: ) رواه أسمق داود, شٓ شمبع مو ًمقس قمـدك  »: حلؽقؿ سمـ طمزام  هق ىمقًمف  (1)

, سموب مو ضموء ذم يمراهقي سمقع مو ًمقس قمـدك, يمتوب اًمبققع: )واًمؽممذي, (3505سمرىمؿ , يبقع مو ًمقس قمـده

: واسمـ موضمي, (3 11سمرىمؿ , سمقع مو ًمقس قمـد اًمبوئع –سموب اًمتجورة : ) واًمـسوئل ذم اعمجتبك, ( 3  سمرىمؿ 

 (.51  سمرىمؿ , ح مو مل يضؿـسموب اًمـفل قمـ سمقع مو ًمقس قمـدك ورسم, يمتوب اًمتجورات) 

واًمذي يظفر أن هذا طمديٌ مريمى, ومحديٌ اًمـفل قمـ سمقع مو : (15/  1)كصى اًمرايي ىمول اًمزيؾعل ذم  (1)

وأمو اًمرظمصي ذم اًمسؾؿ, وملظمرج إئؿي اًمستي ذم , ...يًمقس قمـد اإلكسون, أظمرضمف أصحوب اًمســ إرسمع

, واًمـوس يستؾػقن ذم اًمثؿر اًمسـتلم واًمثالث  ىمدم اًمـبل: يمتبفؿ قمـ أيب اعمـفول قمـ اسمـ قمبوس, ىمول

= 
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 ومصؾ  ذوط اًمؼقوس

, اًمعؼد, وٓ يصػم مؼدور اًمتسؾقؿ ًمف سمـػس اًمعؼد؛ ٕن اًمعؼد ؾمبٌى ًمؾقضمقب قمؾقف

وىمدرشمف قمغم اًمتسؾقؿ يؽقن سمام ًمف ٓ سمام قمؾقف, وًمؽـف حمتوٌج إمم مبوذة هذا اًمعؼد ذم 

جزه قمـ شمسؾقؿ اعمعؼقد قمؾقف ذم احلول, وىمدرشمف قمغم ذًمؽ سمعد ُميضِّ اًمبدل مع قم ( )حتصقؾ

سمطريؼ اًمعودة؛ إمو سملن يؽتسى أو ُيِدرك هماّلشمف سمؿجلء أواكف, ومجّقز اًمنمُع  ( )مدٍة معؾقمٌ 

رظمصًي حلوضمتف, وًمؽـ سمطريٍؼ يؼدر قمغم  ( )هذا اًمعؼد مع قمدم اعمعؼقد قمؾقف ذم مؾؽف

وذًمؽ سملْن يؽقن ممضماًل, ومؾؿ جيز اًمتعؾقؾ ومقف؛ ًمؽقكف  ,اًمتسؾقؿ قمـد وضمقب اًمتسؾقؿ قمودةً 

 .( )اخلصقصقي ومقف سموًمـص يمام سمقـَّو ( )طمؽاًم ظموصًو صمبتً

؛ ٕن وضمقب اًمضامن ( () )اعمـوومع ٓ شُمضؿـ سموإلشمالف واًمغصى: ىمؾـو (6)ويمذًمؽ

وٓ شمصّقر ًمإلطمراز ذم , وذًمؽ ٓ يسبِؼ اإلطمراز, واًمتؼّقم ذم اعمتؾػ يستدقمل اعموًمقيَ 

                                                   

  »: ومؼول
ٍ
وىمد شمؼدم ختريٍ هذا . اهـ. ش معؾقم إمم أضمؾٍ  معؾقمٍ  ووزنٍ  معؾقمٍ  ومػل يمقؾٍ  ,مـ أؾمؾػ ذم رء

 .احلديٌ ذم اًمصػحي اًمسوسمؼي

 .ًمتحصقؾ(: د)و( ط)و( ف)ذم  ( )

 .معؾقمي :(ط)ذم  ( )

 (.أ/   )ف : هنويي (3)

 .بًصم :(د)و( ط)ذم (1) 

 .ذم اًمصػحي اًمسوسمؼي (5)

 .وًمذًمؽ :(ف)ذم (1) 

ومف اعمصـػ ذم اعمبسقط.  5 : ص, خمتور اًمصحوح. أظمُذ اًمٌمء فُمْؾامً : اًمغصى(1)  اعمعرومي . ط, وقمرَّ

 .أظمذ مول اًمغػم سمام هق قمدوان مـ إؾمبوب: سمؼقًمف( 19/  )

, ؛ إيثور اإلكصوف10 /1, ًمصـوئع؛ سمدائع ا3/90, ؛ حتػي اًمػؼفوء15/  , اعمعرومي. ط, اعمبسقط: يـظر (5)

 .55 : ص
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 ومصؾ  ذوط اًمؼقوس

ًٌ ا , ومؾؿ يؽـ ىموسمالً ( )سموًمـص ( )عمـوومع, صمؿ صمبقت اعموًمقي واًمتؼّقم ومقفو سموًمعؼد طمؽٌؿ ظموٌص صموسم

 .ًمؾتعؾقؾ

 ( )اًمصحقح أو وسملم إقمقون ذم مقضمى اًمعؼد اًمػوؾمد ( )ويمذًمؽ إصمبوت اعمعودًمي سمقـفو

ٌر طمؽٌؿ ظموٌص ومقفو؛ ٕكف ٓ مموصمؾي سملم اعمـوومع وسملم إقمقون سموقمتبور إصؾ, وموًمعلم ضمقه

واعمـوومع ٓ شمبؼك وىمتلم واًمعلم شمبؼك,  ,(6), واعمـػعي قَمَرٌض يؼقم سموجلقهر( )يؼقم سمف اًمَعَرُض 

وسملم مو يبؼك وسملم مو ٓ يبؼك شمػووٌت, ومعرومـو أن صمبقت اعمسوواة سمقـفام ذم مؼته اًمعؼد 

ًٌ سمـصٍّ  طمؽٌؿ ظموصٌّ   .ومال يؼبؾ اًمتعؾقؾ, ( )صموسم

أو  ( )صمبً ًمؾحوضمي ضمقدهو طمؽٌؿ ظموصٌّ ويمذًمؽ إًمزام اًمعؼد قمغم اعمـوومع ىمبؾ و

ًمؾرضورة, مـ طمقٌ إكف ٓ ُيتصقُر اًمعؼُد قمؾقفو سمعد اًمقضمقد؛ ٕن اعمقضمقد ٓ يبؼك إمم 

                                                   

 .صمبً :(ط)ذم  ( )

ومثؾف ىمقًمف شمعومم ذم طمؼ  .اهـ.1  مـ أيي :اًمؼصصؾمقرة   چۋ  ۋ     ۅ  ۅ  ۉچ  :وهق ىمقًمف شمعومم ( )

صمالصمي أكو : ىمول اهلل »: وىمقًمف , 1 مـ أيي :اًمطالقؾمقرة  چٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤچ : اعمروعوت

يمتوب : ) رواه اًمبخوري .ش وموؾمتقرم مـف ومل يعط أضمره اؾمتلضمر أضمػماً  ورضمؾ... ظمصؿفؿ يقم اًمؼقومي

 .قمـ أيب هريرة ( 1   : رىمؿ, سموب إصمؿ مـ سموع طمراً , اًمبققع

 .سمقـفام(: ط)ذم  (3)

 .واًمصحقح(: د)و( ط)ذم  (1)

 .غػمهمو يؼقم سم: واًمعَرض. أو مو يؼقم سمـػسف. مو يؼبؾ اًمتحقز: اجلقهر هـو يؼصد سمف معـوه اًمػؾسػل (5)

 .19 / , ؛ اعمعجؿ اًمقؾمقط 1: ص, احلدود إكقؼي: يـظر

 (. 5 / )ط : هنويي( 1)

 .سموًمـص(: ط)ذم (1) 

 .اًمتل يؽمشمى قمغم قمدم مراقموهتو وقؼ وطمرج, دون أن شمضقع اعمصوًمح اًمرضوريي: احلوضمي هل(5) 

= 
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 ومصؾ  ذوط اًمؼقوس

وىمً اًمتسؾقؿ, ومو ٓ يتلشمك ومقف اًمتسؾقؿ سمحؽؿ اًمعؼد ٓ يؽقن حماًل ًمؾعؼد, ومال جيقز 

 اًمقضمقد, وهق كظػم طِمؾِّ قمؾقف سمعد  شمعديي هذا احلؽؿ سموًمتعؾقؾ إمم اعمحؾ اًمذي ُيتصّقر اًمعؼد

؛ ومنن صمبقشمف عمو يمون سمطريؼ اًمرضورة مل جيز شمعؾقؾف ًمتعديي ذًمؽ احلؽؿ ( )اعمقتي قمـد اعمخؿصي

 .إمم حمؾٍّ آظمر

ضمقاز اًمتقيضِّ سمـبقذ  ( )ذم رمحف اهلل ( )مو ىمول أسمق طمـقػي: ( )ومثول اًمػصؾ اًمثوين

ًمؾتعؾقؾ طمتك ٓ  ؿ يؽـ ىموسمالً ومؾ, (6)؛ ومنكف طمؽٌؿ معدوٌل سمف قمـ اًمؼقوس سموًمـص( )اًمتؿر

                                                   

 .  / , اعمقاومؼوت: يـظر

 .3 مـ أيي :اعموئدة ؾمقرة چک  گ   ک  ک   کڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑچ  :سمدًمقؾ ىمقًمف شمعومم ( )

 .أن ٓ يؽقن معدوًٓ سمف قمـ اًمؼقوس: يؼصد اًمنمط اًمثوين ( )

, اعمجتفد أطمد إئؿي إرسمعي اًمـعامن سمـ صموسمً سمـ زوـمك مـ موه مقمم شمقؿ اهلل سمـ صمعؾبي, اإلموم اًمػؼقف :هق (3)

رأيً : ىمول اإلموم موًمؽ, يصػف .هـ50 هـ, وشمقذم سمبغداد ؾمـي 50وًمد ؾمـي . وصوطمى اًمػضوئؾ اًمؽثػمة

اًمـوس قمقول ذم اًمػؼف قمغم : اإلموم اًمشوومعل ىمولو! ًمؼوم سمحجتف  ًمق يمؾؿتف ذم اًمسوريي أن جيعؾفو ذهبوً  رضمالً 

 .أيب طمـقػي

 ؛3 3/ 3  ,شموريخ سمغداد؛ 95 -51/   ,اًمطبؼوت اًمسـقي ؛51 / , ـمبؼوت ظمؾقػي: شمرمجتفذم  يـظر

 .39/ 5 ,وومقوت إقمقون ؛1  /   ,ذيى إؾمامء واًمؾغوتهت؛ 51 :ـمبؼوت اًمػؼفوء ًمؾشػمازي ص

 (.أ/ 1 ) :سمدايي (1)

: واًمثوكقي, وهق ىمقل زومر, يتقول سمف وٓ يتقؿؿ: أؿمفرهو: قمـ أيب طمـقػي رمحف اهلل ذم اعمسلًمي صمالث روايوت (5)

 .وهق ىمقل أيب يقؾمػ, يتقؿؿ وٓ يتقول سمف: واًمثوًمثي, وهق ىمقل حمؿد, يتقول سمف ويتقؿؿ

؛ سمدائع 15/ , ؛ حتػي اًمػؼفوء51-53/ , ؛ اعمبسقط ًمؾؿصـػ1 /1, أطمؽوم اًمؼرآن ًمؾجصوص: ريـظ

 .0  / , ؛ ومتح اًمؼدير35/ , ؛ شمبقلم احلؼوئؼ5 / , اًمصـوئع

  أكف يمون مع رؾمقل اهلل   سمحديٌ اسمـ مسعقدٍ هلذه اعمسلًمي ( 51/ )اؾمتدل اعمصـػ رمحف اهلل ذم مبسقـمف  (1)

 إداوةٍ ذم  إٓ كبقذ مترٍ  ,ٓ :ىمول "يو اسمـ مسعقد أمعؽ موءٌ ": ف إًمقف قمـد اًمصبوح ىمولومؾام اكٍم ,ًمقؾي اجلـ, 

= 

تطثيقاخ 

عهّ 

انشرط 

 انثاوي 
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 ومصؾ  ذوط اًمؼقوس

 طمؽؿٌ  ( )سموًمؼفؼفي ذم اًمصالةوضمقب اًمطفورة ذًمؽ احلؽؿ إمم ؾموئر إكبذة, و ( )يتعدى

ومؾؿ يؽـ ىموسماًل ًمؾتعؾقؾ طمتك ٓ يتعدى احلؽؿ إمم صالة , ( )معدوٌل سمف قمـ اًمؼقوس سموًمـص

مجقع  وهل مو شمشتؿؾ قمغم, اجلـوزة وؾمجدة اًمتالوة؛ ٕن اًمـص ورد ذم صالٍة مطؾؼيٍ 

 .أريمون اًمصالة

                                                   

 ., وأظمذه وشمقول سمف"ـمفقر وموءٌ  ـمقبيٌ  مترةٌ ": ومؼول

, أسمقاب اًمطفورة: ) واًمؽممذي, (51سمرىمؿ , سموب اًمقوقء سموًمـبقذ, يمتوب اًمطفورة: ) روى كحقه أسمق داود

ٌُ  َي وِ وإكام رُ : وىمول قمـف, (55ؿ سمرىم, سموب مو ضموء ذم اًمقوقء سموًمـبقذ قمـ قمبد اهلل  قمـ أيب زيدٍ  هذا احلدي

 .همػم هذا احلديٌ ًمف رواييٌ  عرُف قمـد أهؾ احلديٌ ٓ يُ  جمفقٌل  رضمٌؾ  وأسمق زيدٍ , قمـ اًمـبل 

, 0 35سمرىمؿ , وأمحد ذم اعمسـد, (351سمرىمؿ , سموب اًمقوقء سموًمـبقذ, يمتوب اًمطفورة: )ورواه اسمـ موضمي

هذا : ىمول اًمبزار(: 11 / )ىمول اًمزيؾعل ذم كصى اًمرايي . سملًمػوٍظ متؼورسمي سعقد مجقعفؿ قمـ اسمـ م

ٌٌ ٓ يثبً ـُ (: 11/ )وىمول اسمـ طمجر ذم اًمدرايي , طمدي  ,قمـ أيب زرقمي ًمقس سمصحقٍح  أيب طموشمؿٍ  ىمول اسم

ـُ  ,جمفقل وأسمق زيدٍ  وهذا احلديٌ (:   1/ )وىمول ذم ومتح اًمبوري , قمدي قمـ اًمبخوري ويمذا طمؽك اسم

 .قمؾامء اًمسؾػ قمغم شمضعقػف أـمبؼ

 (.أ/59 )د : هنويي ( )

؛ ومتووى 11/ , اعمعرومي. ط, ؛ اعمبسقط01 / , ؛ احلجي قمغم أهؾ اعمديـي133/ , أصمور عمحؿد: يـظر ( )

 . 5 / , اًمسغدي

(   1: سمرىمؿ,  30/ )مـفو مو أظمرضمف اًمدارىمطـل ذم ؾمــف , يستدل احلـػقي سملطموديٌ مسـدة ومرؾمؾي (3)

وىمد أوردهو اًمذهبل . " إذا ىمفؼف أقمود اًمقوقء وأقمود اًمصالة ":ىمول يب هريرة قمـ اًمـبل أمـ طمديٌ 

وكؼؾ , ( 10/ )واسمـ اعمؾؼـ ذم اًمبدر اعمـػم , (15/ )واًمزيؾعل ذم كصى اًمرايي , (11/ )ذم اًمتـؼقح 

كؼؾ اسمـ و, (31/ )وأوردهو احلوومظ ذم اًمدرايي  .ٓ يثبً ذم اًمضحؽ ذم اًمصالة ظمؼم: قمـ اًمذهكم ىمقًمف

ٌٌ صحقح: قمـ اإلموم أمحد ىمقًمف( 95 / )اجلقزي ذم اًمتحؼقؼ   . ًمقس ذم اًمضحؽ طمدي
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 ومصؾ  ذوط اًمؼقوس

معدوٌل سمف قمـ اًمؼقوس  ( )؛ ومنكف( )ويمذًمؽ سمؼوء اًمصقم مع إيمؾ واًمنمب كوؾمقوً 

؛ ٕن ريمـ اًمصقم يـعدم سموٕيمؾ مع اًمـسقون, واًمريمـ هق اًمؽػ قمـ اىمتضوء ( )سموًمـص

معدوٌل سمف قمـ  ( )ومعرومـو أكف,سمعد ومقات ريمـفو ٓ يتحؼؼ ( )اًمشفقات, وأداء اًمعبودة

ز شمعديي احلؽؿ ومقف إمم اعمخطئ واعُمْؽَره واًمـوئؿ ُيصّى ذم طمؾؼف سمطريؼ ومؾؿ جي, اًمؼقوس

 .اًمتعؾقؾ

, وىمد ورد ذم إيمؾ واًمنمب ويمون ( )قمّديتؿ طمؽؿ اًمـص إمم اجلامع (6)ومؼد: ومنن ىمقؾ

 .ذًمؽ سمطريؼ اًمتعؾقؾ

اعمسوواة سملم إيمؾ واًمنمب واجلامع ذم طمؽؿ  ( )سمؾ ىمد صمبً سموًمـص, ٓ يمذًمؽ: ىمؾـو

ومقؽقن احلؽؿ اًمثوسمً , وإن ريمـ اًمصقم هق اًمؽػ قمـ اىمتضوء اًمشفقشملم مجقعوً  اًمصقم,

                                                   

 .ومل خيوًمػ إٓ اإلموم موًمؽ ورسمقعي اًمرأي, وهق ىمقل مجوهػم أهؾ اًمعؾؿ ( )

, ؛ اعمجؿقع3/31, ؛ اعمغـل ٓسمـ ىمدامي19 /1, ؛ اًمتؿفقد ٓسمـ قمبداًمؼم1/10, ذح اسمـ سمطول: يـظر 

1/3 1. 

ًٍ , ومنكف: ىمقًمف ( )  (.د)ذم  همػم مثب

أظمرضمف اًمبخوري ذم , ش أـمعؿُف اهللَُّ وؾمؼوهامومنكّ  ,تؿَّ صقمفقُ ومؾ ,مـ أيمؾ كوؾمًقو وهق صوئؿٌ »: هق ىمقًمف  (3)

: ) ومسؾؿ ذم صحقحف, (1119سمرىمؿ , سموب إذا طمـٌ كوؾمقًو ذم إيامن, يمتوب إيامن واًمـذور: ) صحقحف

واًمؾػظ  يمالمهو قمـ أيب هريرة , ( 11 سمرىمؿ , مجوقمف ٓ يػطروذسمف و سموب أيمؾ اًمـود, يمتوب اًمصقوم

 .ًمؾبخوري

 .اًمعبودات :(د)ذم  (1)

 .وٓ طموضمي هلو( قمـ)سمزيودة  .قمـ معدول سمفأكف ( ط)ذم  (5)

 .ىمد :(ط)ذم (1) 

 . 35/ , ؛ حتػي اًمػؼفوء3/15, اعمعرومي. ط, ؛ اعمبسقط ًمؾؿصـػ 0 / , اعمبسقط ًمؾشقبوين: يـظر (1)

ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  :هق ىمقًمف شمعومماًمـص  (5)

= 

 إيراد

 جُاتً
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 ومصؾ  ذوط اًمؼقوس

؛ ٕكف ًمقس سمقـفام ومرٌق ذم ( )أيضًو ٓ سموعمؼويسيذم أظمر سموًمـص ذم أطمدمهو صموسمتًو  ( )سموًمـص

ؾمقى اظمتالف آؾمؿ؛ ومنن اإلىمدام قمغم يمؾ واطمٍد مـفام ومقف شمػقيً ريمـ  ( )طمؽؿ اًمصقم 

اًمرىمبي مع ؿَمؼِّ  وهق كظػم ضَمزِّ  حمؾ اًمػعؾ مـ سُمضٍع أو ـمعوٍم, قمغم ضمـوييٌ  ( )اًمصقم, ٓ

ٓ  ( )ومنهنام ومعالن خمتؾػون ذم آؾمؿ, ويمؾ واطمٍد مـفام ىَمْتٌؾ مقضمٌى ًمؾَؼَقد سموًمـص, اًمبطـ

 .سموًمؼقوس

ويمذًمؽ مـ سمف ؾمؾس اًمبقل يتقول ًمقىمً يمؾ صالٍة يموعمستحووي, ويمون احلؽؿ ذم 

 .ٓ سموًمؼقوس؛ ٕن اًمـص ورد قمـد اؾمتدامي اًمعذر (6)يمؾ واطمٍد مـفام صموسمتًو سموًمـص

                                                   

أمتقا اًمؽػ قمـ هذه إؿمقوء : أي ,51 مـ أيي :اًمبؼرةؾمقرة  چچ     چ  ڇڇ  ڇ     ڇ  ڍ   ڍ  ڌ

 .ويمون اًمـص اًمقارد ذم سمعضفو واردًا ذم اًمؽؾ, ومؾؿ يؽـ ًمؾجامع اظمتصوص, اًمثالصمي إمم اًمؾقؾ

 .3/155, خورييمشػ إهار ًمؾب

 (.53 / )ط : هنويي ( )

 (.ب/   )ف : هنويي ( )

 .اًمنمقمل :(ط)ذم سمعدهو (3) 

 .وهق إومم .ٕكف ضمـويي :(ط)ذم (1) 

ؾمقرة  چڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈچ: مـ اًمـصقص اعمثبتي ًمؾؼصوص ىمقًمف شمعومم(5) 

أظمرضمف  "وإمو ُيؼود, إمو يقدى, ظريـ اًمـّ خػمسم فقىمتقؾ, ومًمف ؾ تِ مـ ىمُ و" :وىمقًمف . 19  أيي: اًمبؼرة

, ومسؾؿ (1550سمرىمؿ  ,مـ ىُمتؾ ًمف ىمتقؾ ومفق سمخػم اًمـظريـ, سموب اًمديوتيمتوب  :)ذم اًمبخوري

سمرىمؿ , قمغم اًمدوام سموب حتريؿ مؽي وصقدهو وظمالهو وؿمجرهو وًمؼطتفو إٓ عمـشدٍ  ,يمتوب احلٍ:)ذم

 .واًمؾػظ ًمؾبخوري  يمالمهو مـ طمديٌ أيب هريرة (  331

ؾمتحوض يو رؾمقل اهلل إين امرأة أُ  :ومؼوًمً إمم اًمـبل  ضموءت وموـمؿي اسمـي أيب طمبقشٍ : وئشي, ىموًمًقمـ قم (1)

ومنذا أىمبؾً طمقضتؽ  ,وًمقس سمحقضٍ  ٓ إكام ذًمؽ قمرٌق  »: ومؼول رؾمقل اهلل  ؟أوملدع اًمصالة ,ومال أـمفر

سموب همسؾ  ,يمتوب اًمقوقء: ) رواه اًمبخوري, ش ومدقمل اًمصالة, وإذا أدسمرت وموهمسكم قمـؽ اًمدم صمؿ صكم

= 
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 ومصؾ  ذوط اًمؼقوس

ومنكف يتقول , مـ ؾمبؼف احلدث ذم ظمالل اًمصالة سملي وضمٍف ؾمبؼف: وقمغم هذا ىمؾـو

, وذًمؽ طمؽٌؿ معدوٌل سمف قمـ اًمؼقوس, وإكام ورد اًمـص ذم ( )ويبـل قمغم صالشمف سموًمـص

ومل جُيعؾ , قء, صمؿ ضُمِعؾ ذًمؽ ورودًا ذم ؾموئر إطمداث اعمقضمبي ًمؾقو( )اًمؼلء واًمرقموف

 .ورودًا ذم احلدث اعمقضمى ًمالهمتسول؛ ًمتحؼؼ اعمغويرة ومقام سمقـفام

ًٌ مـ : ومنن ىمقؾ ومؽذًمؽ كؼقل ذم اعُمْؽَره واخلوـمئ, وموعمسوواة سمقـفام وسملم اًمـود صموسم

 .طمقٌ إن يمؾ واطمٍد مـفام همػم ىموصد ٍإمم اجلـويي قمغم اًمصقم

صد معتؼٌم ذم شمػقيً ريمـ اًمصقم, وًمؽـ هذا إكام يستؼقؿ إذا صمبً أن اًمؼ, كعؿ: ىمؾـو

طمتك إنَّ مـ يمون مغؿًك قمؾقف ذم مجقع , وإذا يمون اًمؼصد ٓ ُيعتؼم ذم حتؼؼ ريمـ اًمصقم

شمرك اًمؼصد ٓ يؿـع حتؼؼ ومقات ريمـ اًمصقم,  ( ), ومؽذًمؽ( )اًمـفور يتلّدى ريمـ اًمصقم مـف

ـ ُأهمؿل ويمذًمؽ مع قمدم اًمؼصد ىمد يتحؼؼ ومقات ريمـ اًمصقم واكعدام إداء سمف, ومنن م

                                                   

واًمؾػظ , (119سمرىمؿ , سموب اعمستحووي وهمسؾفو وصالهتو, يمتوب احلقض: ) ومسؾؿ, (5  سمرىمؿ , اًمدم

 .ًمؾبخوري

 .59/ , ؛ اهلدايي51 / , ؛ اعمبسقط ًمؾؿصـػ39 /3, أطمؽوم اًمؼرآن ًمؾجصوص: يـظر ( )

ىمؾس ومؾقـٍمف  إذا ىموء أطمديمؿ ذم صالشمف أو »: وذًمؽ مو ُروي قمـ قموئشي ريض اهلل قمـفو مرومققموً  ( )

 ,( 1/ ) ذيمره اعمصـػ ذم مبسقـمف سمؿعـوه, ش وًمقتقول, صمؿ ًمقبـ قمغم مو مه مـ صالشمف مو مل يتؽؾؿ

إؾمـوده (:155/ )اًمتؾخقص احلبػم  ىمول اسمـ طمجر ذم, (513سمرىمؿ , 50 / ), ورواه اًمدارىمطـل

 .ومقف أسمق سمؽر اًمداهري وهق مؽموك ,وعقػ

, ؛ سمدائع اًمصـوئع 1/5, ؛ اعمبسقط55 / , ومتووى اًمسغدي :يـظر. سمنمط أن يؽقن ىمد كقى اًمصقم (3)

 /53. 

 (.ب/ 1 : )سمدايي (1)
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 ومصؾ  ذوط اًمؼقوس

ومنكف ٓ يؽقن صوئاًم, وإن اكعدم , ىمبؾ همروب اًمشؿس وسمؼل يمذًمؽ إمم آظمر اًمغد ( )قمؾقف

, صمؿ ٓ مسوواة أيضًو سملم اخلوـمئ واعُمْؽَره وسملم اًمـود ومقام ( )مـف اًمؼصد إمم شمرك اًمصقم

اخلوـمئ إكام اكعدم اًمؼصد مـف سموقمتبور ىمصده إمم اعمضؿضي,  ( )يرضمع إمم قمدم اًمؼصد, ومنكام

 .إكام اسمتكم سموًمنمب ظمطًل سمطريؼ يؿؽـ اًمتحرز قمـفو

وذًمؽ سمـسقوٍن ٓ صـع ًمف , اًمؼصد مـف ًمعدم قمؾؿف سموًمصقم أصالً  ( )وأمو اًمـود اكعدم

وعمو يمون ؾمبى اًمعذر ممـ ًمف احلؼ , ( )شإن اهلل أـمعؿؽ وؾمؼوك  »: ذم ىمقًمف ومقف, وإًمقف أؿمور 

ىموئاًم طمؽاًم, وملمو ذم اعمؽره  (6)يمـ سموقمتبورهاؾمتؼوم أن جيعؾ اًمر, قمغم وضمٍف ٓ صـع ًمؾعبود ومقف

 ( )ومؾؿ يؽـ هذا ذم معـك, واًمـوئؿ ؾمبى اًمعذر ضموء مـ ضمفي اًمعبود, واحلؼ ذم أداء اًمصقم هلل

ىموقمدًا صمؿ ٓ شمؾزمف اإلقمودة إذا سمرأ,  ( )ؾمبٍى يمون ممـ ًمف احلؼ؛ أٓ شمرى أن اعمريض يصكم

 .( )ُرومَِع اًمؼقُد قمـف واعمُؼّقُد يصكم ىموقمدًا صمؿ شمؾزمف اإلقمودة إذا

                                                   

 (.ط)ًمقس ذم , قمؾقف: ىمقًمف ( )

 .53/ , ؛ سمدائع اًمصـوئع 3/5, ؛ اعمبسقط55 / , ومتووى اًمسغدي: يـظر ( )

 .وهق إكسى. ومنن( ط)ذم (3) 

 .وهق اًمصحقح مـ طمقٌ اًمؾغي. وموكعدم( ط)ذم  (1)

, وأصؾف ذم اًمصحقحلم, (100 , سموب مـ أيمؾ كوؾمقوً , يمتوب اًمصقم) سمق داود سمؾػٍظ مؼورب أظمرضمف أ (5)

 .9  : وىمد شمؼّدم  ص

 (.51 / )ط : هنويي (1)

 (.ف)ًمقس ذم , معـك: ىمقًمف (1)

 (.ب/59 )د : هنويي (5)

 .9 3/ , ؛ ومتح اًمؼدير9 3/ , ؛ اًمعـويي ذح اهلدايي5  / , اعمبسقط ًمؾؿصـػ: يـظر (9)
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 ومصؾ  ذوط اًمؼقوس

ٍَّ ذم صالشمف ٓ يبـل سمعد : وقمغم هذا ىمول أسمق طمـقػي وحمؿد رمحفام اهلل اًمذي ؿُم

 أو رقموٍف يبـل قمغم صالشمف سمعد اًمقوقء, ( )اًمقوقء
ٍ
عمَّو أن ذًمؽ طمؽٌؿ , ( )واًمذي اسمُتكم سمؼلء

قس كظػم مو ٓ ومؾؿ جيز اًمتعؾقؾ ومقف, ومو ُيبتـك قمغم صـع اًمعبود ًم, ( )معدوٌل سمف قمـ اًمؼقوس

 .صـع ًمؾعبود مـ يمؾ وضمفٍ 

طِمؾُّ اًمذسمقحي مع شمرك اًمتسؿقي كوؾمقًو طمؽٌؿ معدوٌل سمف قمـ : ىمؾـو ( )اجلؿؾي ( )ومـ هذه

وٓ مسوواة سمقـفام, وموًمـود , ومؾؿ جيز شمعؾقؾف ًمتعديي احلؽؿ إمم اًمعومد, (6)اًمؼقوس سموًمـص

قمـ ذيمر اؾمؿ اهلل شمعومم  عرٌض ؿ اهلل شمعومم, واًمعومد ضموٍن ممعذوٌر همػم معرٍض قمـ ذيمر اؾم

 .قمغم اًمذسمقحي

                                                   

؛ 0  / , ؛ حتػي اًمػؼفوء00 / , اعمبسقط ًمؾشقبوين: يـظر. وقمـد أيب يقؾمػ يبـل, قمؾقف اإلقمودة سمؾ ( )

 .1  / , ؛ جمؿع إهنر13/ , ؛ آظمتقور   / , اًمصـوئع سمدائع

, ؛ جمؿع إهنر59/ , ؛ اهلدايي13/ , ؛ آظمتقور51 / , اعمبسقط:  يـظر. قمـد اًمثالصمي مو مل يتؽؾؿ ( )

 /  3. 

 . 3 : ص, وىمد شمؼدم ِذيْمره ىمريبوً . اًمـص(: ط)و ذم سمعده (3)

 (.أ/3  )ف : هنويي (1)

 .أي مـ إمثؾي قمغم اًمنمط اًمثوين (5)

 ش...رومع قمـ أمتل اخلطل واًمـسقون » يستدًمقن هلذه اعمسلًمي سمؼقًمف ( 5/5)سمعض احلـػقي يمام ذم آظمتقور  (1)

قمـ اسمـ ( 39 /9)ذم اًمســ اًمؽؼمى واًمبقفؼل , (91 /1)وأظمرج اًمدارىمطـل ذم ؾمــف , احلديٌ

ل طملم يذسمح, اعمسؾؿ يؽػقف اؾمؿف »: ىمول أن اًمـبل  -ريض اهلل قمـفام -قمبوس َسؿِّ ومؾقُ , ومنن كز أن ُيسؿِّ

وكؼؾ قمـ , وذم إؾمـوده وعػ(: 31 /1)ىمول احلوومظ ذم اًمتؾخقص , شوًمقذيمر اؾمؿ اهلل صمؿ ًمقليمؾ

يمام ذم شمـؼقح , ًمؽ اسمـ قمبداهلودي صحح وىمػف قمؾقفويمذ. إصح وىمػف قمغم اسمـ قمبوس: اًمبقفؼل أكف ىمول

 .1/131, اًمتحؼقؼ
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 ومصؾ  ذوط اًمؼقوس

َـّ أن اعمستحسـوت ( )ومـ أصحوسمـو مـ فم
وًمقس يمام فمـ,  ( )يمؾفو هبذه اًمصػي ( )

وموعُمستحَسـ ىمد يؽقن معدوًٓ سمف قمـ اًمؼقوس, وىمد يؽقن صموسمتًو سمـقٍع مـ اًمؼقوس إٓ أكف 

 .( )ىمقوٌس ظمػلٌّ قمغم مو كبقـف ذم سموسمف

َـّ أنَّ  ( )ومـ أصحوسمـو معـًك معؼقٌل,  (6)ذم احلؽؿ اًمذي يؽقن صموسمتًو سموًمـص وومقف مـ فم

ٓ جيقز اًمتعؾقؾ  ( )إٓ أكف يعورض ذًمؽ اعمعـك معوٍن ُأظَمر ختوًمػف, وموجلقاب ومقف يمذًمؽ, أّكف

سمؿـزًمي  ( )وًمقس يمذًمؽ؛ ومنن إصؾ سمؿـزًمي اًمراوي واًمقصػ اًمذي سمف ُيعؾَّؾ, ( )ومقف

                                                   

؛ 5 /3, اًمتؼقيؿ: يـظر. واًمبزدوي ذم أصقًمف, وىمد أؿمور هلؿ اًمدسمقد ذم اًمتؼقيؿ, مل أىمػ قمغم أقمقوهنؿ ( )

 .  3/3, اًمؽتوب اإلؾمالمل. ط, أصقل اًمبزدوي مع اًمؽشػ

 .احلؽؿ اًمثوسمً سموٓؾمتحسون: أي: ذم هومش إم ( )

 .معدوًٓ سمف قمـ اًمؼقوس: أي: ذم هومش إم (3)

 .ويؼصد سموب آؾمتحسون .إن ؿموء اهلل شمعومم :(ط)ذم سمعدهو  (1)

 . ...ومـ اًمـوس مـ فمـ: ًمؽـف ىمول, 5 /3, أؿمور هلؿ اًمدسمقد ذم اًمتؼقيؿ (5)

 .ومقف :(ط)ذم  (1)

 .إٓ أكف :(ط)ذم  (1)

ومال ُيؼوس , أم أكف معدوٌل سمف قمـ اًمؼقوس, ُيؼوس قمؾقفومفؾ , إصؾ إذا قموروف أصقٌل أظمرى :هذه مسلًمي (5)

 قمؾقف؟

واحلوصؾ أن اًمنمع إذا ورد سمام خيوًمػ ذم كػسف : ) ىمول اًمبخوري ذم ذطمف قمغم اًمبزدوي شمعؾقؼًو قمغم اعمسلًمي

مـفؿ اًمؼويض أسمق زيد واًمشقخون  ,يتعداه قمـد قمومي أصحوسمـو جيقز اًمؼقوس قمؾقف إذا يمون ًمف معـًك  ,إصقل

وًمقس هذا مـ ىمبقؾ , قمومي أصحوب اًمشوومعل وقمومي اعمتؽؾؿلم إًمقف ذهىو, سمعفؿ مـ اعمتلظمريـومـ شمو

وقمـ اإلموم أيب احلسـ  ,ؽل قمـ سمعض أصحوسمـو أهنؿ مل جيقزوا اًمؼقوس قمؾقفوطُم  ,اعمعدول سمف قمـ اًمؼقوس

 .3/151 ,اًمعؾؿقي. ط, يمشػ إهار(. اًمؽرظمل أكف مـع ضمقاز اًمؼقوس قمؾقف إٓ إذا يموكً قمؾي مـصقصي

 .شمعؾؾ :(ط)ذم (9) 
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 ومصؾ  ذوط اًمؼقوس

, وًمؽـ سمف ( )ضمقح سموقمتبور يمثرة اًمرواة قمغم مو سمقـواحلديٌ, وذم روايي إظمبور ىمد يؼع اًمؽم

, روايي اًمقاطمد معتؼمًا, ومعرومـو أكف متك يمون اًمـص معؼقل اعمعـك ( )أن يؽقن ( )ٓ خيرج مـ

ى احلؽُؿ سمف إمم ومرعٍ  وإن قمورض ذًمؽ اعمعـك معوٍن , ومنكف جيقز شمعؾقؾف سمذًمؽ اعمعـك؛ ًمقتعدَّ

 .قؾ ًمؾتعديي اقمتبور مجقع معوين إصؾُأظَمر ذم إصؾ؛ ومنكف ًمقس مـ ذط اًمتعؾ

أقمظؿ هذه اًمقضمقه ومؼفًو, وأقمؿفو كػعًو, وهق ذٌط  ومفق: ( )وأمو اًمػصؾ اًمثوًمٌ

 .( )واطمٌد اؾماًم وًمؽـ يدظمؾ حتتف أصقل

إمم اإلصمبوت  (6)ومنكف ٓ جيقز اعمصػم إًمقف, أن اًمؽالم متك يمون ذم معـك اًمؾغي: ومؿـفو

 .( )سموًمؼقوس اًمنمقمل

                                                   

 .مـ اعمطبقع سمتحؼقؼ أيب اًمقوموء رمحف اهلل, 1 / , ذم ومصؾ سمقون اعمعوروي سملم اًمـصقص ( )

 (.أ/ 1 ) :سمدايي ( )

 .شمؽقن(: ط)ذم  (3)

أن يؽقن اًمتعؾقؾ ًمؾحؽؿ اًمنمقمل اًمثوسمً سموًمـص سمعقـف طمتك يتعّدى سمف إمم ومرٍع هق : يؼصد اًمنمط اًمثوًمٌ (1)

 .ومقف كظػمه وٓ كص

 (.55 / )ط : هنويي (5)

 .ومقف: (د)و ( ط)و ( ف)ذم , إًمقف: مؽون ىمقًمف (1)

 :وىمد اظمتؾػ ومقفو اًمعؾامء قمغم ىمقًملم, هذه مسلًمي اًمؼقوس ذم اًمؾغوت (1)

 .وسمعض اًمشوومعقي, وذهى إًمقف أيمثر احلـػقي, ٓ جيقز: إول

؛ 5/339, قل ًمؾرازي؛ اعمحص55 / , ؛ اًمتؾخقص 3/3,؛ شمؼقيؿ إدًمي09 /1, اًمػصقل: يـظر

 .55 / , ؛ اًمبحر اعمحقط9 5/ ,؛ هنويي اًمسقل51/ , اإلطمؽوم ًمممدي

وأسمق ,وأسمق إؾمحوق اًمشػمازي, واسمـ أيب هريرة, وذهى إًمقف أيمثر اًمشوومعقي مـفؿ اسمـ هيٍ, جيقز: اًمثوين

دادي قمـ وكؼؾف أسمق مـصقر اًمبغ ,اًمطقى اًمطؼمي واسمـ سمرهون واسمـ اًمسؿعوين وأسمق إؾمحوق اإلؾمػرايقـل

= 

تطثيقاخ 

عهّ 

انشرط 

 انثانث

انقياس 

 في انهغاخ



 

 

232 

 

 ومصؾ  ذوط اًمؼقوس

؛ ( )إهنو ٓ شمـعؼد مقضمبًي ًمؾؽػورة: , ومنن قمؾامءكو ىموًمقا( )اًمغؿقس ( ) يؿلموسمقون هذا ذم

ذم اًمقؿلم اعمعؼقدة, ويمون  ( )ووضمقب اًمؽػورة سموًمـّص, ( )ٕهنو ًمقسً سمقؿلٍم معؼقدةٍ 

مـ اًمؽالم؛ ٕن اًمؽالم  ( )سموـمالً  يؿلٌم سموهلل مؼصقدةٌ  (6)آؿمتغول ذم احلؽؿ سموًمتعؾقؾ سمؼقًمف

                                                   

وأيب , وهق اظمتقور اعموزين, وكؼؾ اسمـ ضمـل ذم اخلصوئص أكف ىمقل أيمثر قمؾامء اًمؾغي, اًمشوومعلاإلموم كص 

 .قمكم اًمػورد

 .3/33, ؛ مـفوج اًمعؼقل351/ , اخلصوئص: اعمراضمع اًمسوسمؼي ومعفو: يـظر

ومؿحؾ اًمـزاع هق , تقمغم امتـوع ضمريون اًمؼقوس ذم أؾمامء إقمالم وأؾمامء اًمصػوهذا وُيعؾؿ أهنؿ اشمػؼقا 

يدور معفو اإلـمالق , ذم إؾمامء اًمتل ُووعً قمغم اًمذوات؛ ٕضمؾ اؿمتامهلو قمغم معوٍن مـوؾمبٍي ًمؾتسؿقي

وذًمؽ يمتسؿقي اًمـبقذ مخرًا؛ , وشمؾؽ اعمعوين مشؽميمٌي سملم شمؾؽ اًمذوات وسملم همػمهو, وضمقدًا وقمدموً 

 .واًمالئط زاكقوً , رىموً ويمذًمؽ شمسؿقي اًمـبوش ؾمو, ٓؿمؽمايمف مع قمصػم اًمعـى ذم اإلؾمؽور

 .   51 / , ؛ ذح اًمعضد9 5/ , دار اسمـ طمزم. ط, ؛ هنويي اًمسقل55/ , اإلطمؽوم ًمممدي: يـظر

 .اًمقؿلم( ط)ذم  ( )

 .يموذسموً  موضٍ  أو شمركٍ  احلؾػ قمغم ومعؾٍ  هل:اًمقؿلم اًمغؿقس( ) 

 . 15: ص ,اًمتقىمقػ قمغم مفامت اًمتعوريػ ؛333: ص ,ًمؾجرضموين اًمتعريػوت: يـظر

اًمبحر  ؛ 1/5 ,ًمتعؾقؾ اعمختور ؛آظمتقور 5 /1,سمدائع اًمصـوئع ؛1/9 ,اعمعرومي. ط, اعمبسقط: يـظر (3)

 .351/  ,اًمؾبوب ذح اًمؽتوب ؛3/105 ,اًمدر اعمختور ؛ 5/33 -1/305 ,اًمرائؼ

ٕن اًمقؿلم اعمعؼقدة قُمؼدت ًمتحؼقؼ صدق : شمعؾقٌؾ ًمؾتقوقح وومقف وذم هومش إم .مؼصقده( د)ذم  (1)

 .وهق معدوٌم ذم يؿلم اًمغؿقس, وهق اعمـع أو احلؿؾاخلؼم 

 .59 مـ أيي :اعموئدةؾمقرة  چڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇچ : هق ىمقًمف شمعومم (5)

 .واهلل أقمؾؿ, اًمضؿػم يعقد قمغم احلوًمػ (1)

 .؛ ٕهنو ظمؼم يمون(ط) واعمثبً مـ, سموـمٌؾ (: د)و ( ف)و , إم ذم (1)
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 ومصؾ  ذوط اًمؼقوس

؛ ( ), ومعـدكو هذه ًمقسً سمقؿلٍم طمؼقؼًي, وإكام ؾُمؿقً يؿقـًو جموزاً ( )ؼقؼيً ذم إصمبوت آؾمؿ طم

ك سمقعًو جموزًا وإْن مل , ٕن ارشمؽوب هذه اًمؽبػمة يمون سموؾمتعامل صقرة اًمقؿلم يمبقع احلُرِّ ُيسؿَّ

وذًمؽ ٓ يؿؽـ , يؽـ سمقعًو قمغم احلؼقؼي, وإذا يمون اًمؽالم ذم إصمبوت اؾمؿ اًمقؿلم طمؼقؼيً 

يمون آؿمتغول سمف ومضاًل مـ اًمؽالم, وًمؽـ ـمريؼ معرومتف , اًمنمقمل معرومتف سموًمؼقوس

إكام ووعقا اًمقؿلم ًمتحؼقؼ معـك اًمصدق مـ اخلؼم,  ( )اًمتلمؾ ذم أصقل أهؾ اًمؾغي, هؿ

, ( )ومعرومـو أن مو ًمقس ومقف شمقهؿ اًمصدق سمقضمٍف ٓ يؽقن حماًل ًمؾقؿلم؛ خلؾقه قمـ وموئدشمف

 .اًمقؿلم ( )وسمدون اعمحؾ ٓ يتصقر اكعؼود

, ؛ ٕهنو ًمقسً سمزكوً ( )إهنو ٓ شمقضمى احلد :ىمول أسمق طمـقػي ذم اًمؾقاـمي (6)ويمذًمؽ

؛ ًمتعديي احلؽؿ أو إصمبوت اعمسوواة سمقـف وسملم اًمؾقاـمي ( )واؿمتغوُل اخلصقم سمتعؾقؾ كص اًمزكو

                                                   

: ص, اإليضوح ًمؾخطقى اًمؼزويـك. اعمستعؿؾي ومقام ووعً ًمف ذم اصطالح اًمتخوـمى اًمؽؾؿي: احلؼقؼي هل ( ) 

 50. 

يصح مع ىمريـي قمدم  اًمؽؾؿي اعمستعؾؿي ذم همػم مو ووعً ًمف ذم اصطالح اًمتخوـمى قمغم وضمفٍ : اعمجوز هق( ) 

 .يمتسؿقي اًمشجوع أؾمداً  ,سمقـفام عمـوؾمبيٍ  ؛عمو أريد سمف همػم مو ووع ًمف اؾمؿٌ  :وىمقؾ .إرادشمف

مبحٌ احلؼقؼي واعمجوز  يـظرو .50 : ص, ًمؾؼزويـل اإليضوح ؛51 : ص, اًمتعريػوت ًمؾجرضموين: ظريـ

, اًمبحر اعمحقط ؛ 5 / , سمقون اعمختٍم ؛5  / , يمشػ إهار ًمؾـسػل؛ 99 / , كاعمستصػ: ذم

3/5. 

 .وهؿ :(ط)ذم  (3)

 .وموئدة :(ط)ذم  (1)

 (.د)مـ  ؾموىمطٌ , اكعؼود: ىمقًمف (5)

 .ؽوًمذًم:(ط)ذم (1) 

 .50 /3, ؛ شمبقلم احلؼوئؼ1/91, ؛ آظمتقور1/31, ؛ سمدائع اًمصـوئع9/15, اعمبسقط ًمؾؿصـػ: يـظر (1)

 .   :اًمـقرؾمقرة   چڀ  ڀ  ڀ  ٺ    ٺ    ٺ  ٺ    ٿچ :مـ اًمـصقص اًمتل ذيمرت اًمزكو ىمقًمف شمعومم (5)
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 ومصؾ  ذوط اًمؼقوس

أهؾ اًمؾغي ٓ إىمقسي  ( )؛ ٕن ـمريؼ معرومي آؾمؿ اًمـظر ذم مقوققموت( )يؽقن وموؾمداً 

 .اًمنمقمقي

, ( )ٓ جيى احلد سمنمب اًمؼؾقؾ مو مل يسؽر, ر إذسمي ؾمقى اخلؿرويمذًمؽ ؾموئ

؛ ًمتعديي احلؽؿ أو إلصمبوت اعمسوواة وموؾمٌد؛ ٕن ( )سمتعؾقؾ كص اخلؿر ( )واؿمتغول اخلصؿ

 .إذسمي (6)اًمؽالم ذم إصمبوت هذا آؾمؿ ًمسوئر

قمـد أهؾ  ( )إلصمبوت اعمسوواة ذم آؾمؿ ًمغًي ٓ ذقمًو, وموًمزكو ( )اقمتبور اعمعـك: ومنن ىمقؾ

اًمؾغي اؾمٌؿ ًمػعٍؾ ومقف اىمتضوء اًمشفقة قمغم ىمصد ؾمػح اعموء دون اًمـسؾ, وهلذا ؾمؿقه ؾمػوطمًو 

 .وؾمؿقا اًمـؽوح إطمصوكًو, واًمؾقاـمي مثؾ اًمزكو ذم هذا اعمعـك مـ يمؾ وضمفٍ 

ؿك ـذا ٓ ُيسـرسمف؛ وهلـسمش (  )خمومرة اًمعؼؾ ( )حيصؾ ويمذًمؽ اخلؿر اؾمٌؿ ًمعلمٍ 

 خؿرـٌي ًمؾـوويـي مسـرسمـذه إؿمـؾ, وهـخؾـد اًمتـعـر وٓ سمـؿخـؾ اًمتـبـف ىمـػم سمـاًمعص

                                                   

 .1/ , ؛ اًمبحر اعمحقط530/ , دار اسمـ طمزم. ط, ؛ هنويي اًمسقل 1 / , ىمقاـمع إدًمي: اعمسلًمي يـظر ذم ( )

 (.ب/3  )ف : هنويي ( )

 .1/11, ؛ شمبقلم احلؼوئؼ05 /1, ؛ آظمتقور5  /5, ؛ سمدائع اًمصـوئع1/9 , اعمبسقط ًمؾؿصـػ: يـظر (3)

 .3/391 , ؛ احلووي اًمؽبػم11 /1, اعمعرومي. ط, إم: يـظر. يؼصد اًمشوومعل (1)

 چٱ  ٻٻٻٻپپپپڀڀڀڀٺٺچ  :اًمـص هق ىمقًمف شمعومم (5)

 .90: اعموئدةؾمقرة 

 .يمسوئر :(ط)ذم (1) 

 (.أ/10 )د : هنويي (1)

 .ومنن اًمزكو :(د)ذم (5) 

 .حتصؾ :(ط)ذم  (9)

 (.51 / )ط : هنويي (0 )
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 ومصؾ  ذوط اًمؼقوس

 .هذا اعمعـك ( )ذم

هذا وموؾمٌد؛ ٕن إؾمامء اعمقوققمي ًمألقمقون أو ًمألؿمخوص قمـد أهؾ اًمؾغي : ىمؾـو

 ( )ذًمؽ اًمقصػ مـ ( )ٓ حتؼقؼ, اعمؼصقد هبو شمعريػ اعمسؿك وإطمضوره سمذًمؽ آؾمؿ

وسمؽٍر ومو أؿمبفف,  ( )ل واًمـسوء يمزيٍد وقمؿرواعمسؿك, سمؿـزًمي إؾمامء اعمقوققمي ًمؾرضمو

ومؽذًمؽ أؾمامء إومعول يموًمزكو واًمؾقاـمي وأؾمامء إقمقون يموخلؿر, ومو هذه اًمدقمقى إٓ 

أكو ُأسملّم اعمعـك ذم يمؾ اؾمٍؿ ًمغًي أّكف عموذا : كظػم مو حُيؽك قمـ سمعض اعمقؾمقؾملم أكف يمون يؼقل

 عمو ُيسؿك سمف؟ ( )ُوِوع ذًمؽ آؾمؿ

ٕكف يتجرضمر إذا فمفر قمغم وضمف : ا ُيسؿك اجلرضمػم ضمرضمػمًا؟ ومؼولعموذ: ومؼقؾ ًمف

ومؼقؾ , !ضمرضمػماً  ( )وٓ شمسؿك, ومؾحقتؽ شمتحرك أيضوً : ومؼقؾ ًمف .يتحرك: أي, (6)إرض

 .ٕكف يستؼر ومقفو اعموئع: عموذا ؾُمؿقً اًمؼورورة ىمورورًة؟ ىمول: ًمف

 !.ومجقومؽ أيضًو يستؼر ومقف اعموئع وٓ يسؿك ىمورورًة : ( )ومؼقؾ

 .وٓ ؿمؽ أن آؿمتغول سمؿثؾ هذا ذم إؾمامء اعمقوققمي يؽقن مـ كقع اجلـقن

                                                   

 (.ب/13 ) :سمدايي( ) 

 .حتؼؼ :(ط)ذم ( ) 

 .ذم :(ط)ذم (3) 

 .قمؿر(: ط)ذم  (1)

 .واعمعـك يستؼقؿ سمنصمبوهتو وسمعدمف .ًمغي :(ط)ذم سمعدهو  (5)

 (.ف)مـ  ؾموىمطٌ . إذا فمفر قمغم وضمف إرض: ىمقًمف (1)

 .يسؿك :(د)ذم (1) 

 .ًمف :(ط)ذم سمعدهو  (5)
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 ومصؾ  ذوط اًمؼقوس

وذًمؽ كقع مـ , إطمؽوم اًمنمقمقي إكام شُمبتـك قمغم إؾمومل اًمثوسمتي ذقموً : ومنن ىمقؾ

إؾمومل ٓ يعرومف أهؾ اًمؾغي يموؾمؿ اًمصالة ًمألريمون اعمعؾقمي, واؾمؿ اعمـوومؼ ًمبعض 

 .ومو أؿمبف ذًمؽ, إؿمخوص

يموٕؾمامء اعمقوققمي , صموسمتًي سمطريٍؼ معؾقٍم ذقموً  ( )يؽقن اًمثوسمتي ذقموً  إؾمامء: ىمؾـو

 ًِمغًي شمؽقن صموسمتًي سمطريٍؼ يعرومف أهؾ اًمؾغي, صمؿ ذًمؽ آؾمؿ ٓ خيتص سمعؾؿ
واطمٍد مـ أهؾ  ( )

اًمؾغي, سمؾ يشؽمك ومقف مجقع أهؾ اًمؾغي؛ ٓؿمؽمايمفؿ ذم ـمريؼ معرومتف, ومؽذًمؽ هذا آؾمؿ 

عرف أطمؽوم اًمنمع, ومو يؽقن سمطريؼ آؾمتـبوط واًمرأي يشؽمك ذم معرومتف مجقع مـ ي

ومنكام يعرومف اًمؼويس, ومبفذا يتبلم أكف ٓ جيقز إصمبوت آؾمؿ سموًمؼقوس قمغم أي وضمٍف يمون, 

ذم طمؽؿ اًمؼطع؛ ٕن  ( )اًمسورَق  ( )ٓ جيقز اؾمتعامل اًمؼقوس ذم إحلوِق اًمـبوشِ  ( )وقمغم هذا

وىمد ىمّدمـو , ذم إصمبوت اؾمؿ اًمنىمي طمؼقؼيً واضمٌى قمغم اًمسورق, وموًمؽالم  (6)اًمؼطع سموًمـص

ومعؾ اًمنىمي؛ وهذا ٕن إؾمامء  ( )سملم اًمـبوش واًمسورق ذم ( )ذم كػل اًمتسقيي ( )اًمبقون

ومطريؼ معرومي احلؼقؼي هق اًمسامع مـ أهؾ اًمؾغي, وـمريؼ معرومي , طمؼقؼٌي, وجموزٌ : كققمون

                                                   

 .وهل إكسى ًمؾسقوق .شمؽقن :ذم سمؼقي اًمـسخ ( )

 . ومل ُينم ًمذًمؽ أسمق اًمقوموء رمحف اهلل, ووضمدُت اًمعثامكقي شمقاومؼ إم. سمعؾؿف(: ف)و( ط)ذم  ( )

 .وهلذا :(د)ذم (3) 

 .591/ , اعمعجؿ اًمقؾمقط. ؿًمؼبقر قمـ اعمقشمك ًمقنق أيمػوهنؿ وطمؾقفمـ يػتش ا :هق اًمـبوش(1) 

 .سموًمسورق :(ط)ذم (5) 

 .35 أيي :اعموئدة چٺٺٺٿٿٿٿٹٹٹٹ  ڤ  ڤ    ڤچ :هق ىمقًمف شمعومم (1)

 .مـ اعمطبقع سمتحؼقؼ أيب اًمقوموء رمحف اهلل, 11 / : شمؼدم ص (1)

 (.51 / )ط : هنويي ( )

 .و :(ف)ذم (9) 
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 ومصؾ  ذوط اًمؼقوس

ؿ أن ـمريؼ آؾمتعورة ومقام أهؾ اًمؾغي, وكحـ كعؾ ( )قمغم اؾمتعورات ( )اعمجوز مـف اًمقىمقف

سملم أهؾ اًمؾغي همػم ـمريؼ اًمتعديي ذم أطمؽوم اًمنمع, ومال يؿؽـ معرومي هذا اًمـقع سموًمتعؾقؾ 

 .اًمذي هق ًمتعديي طمؽؿ اًمنمع

 ( )اؾمتعورة أًمػوظ اًمطالق ًمؾعتؼ ؛ ًمتصحقح( )آؿمتغول سموًمؼقوس: وقمغم هذا ىمؾـو

 .يؼ آؾمتعورة قمـد أهؾ اًمؾغيومقف سموًمتلمؾ ومقام هق ـمر ( )يؽقن سموـماًل, وإكام ُيشتغؾ

يؽقن  (6)ويمذًمؽ آؿمتغول سموًمؼقوس؛ إلصمبوت آؾمتعورة ذم أًمػوظ اًمتؿؾقؽ ًمؾـؽوح

 .اؿمتغوًٓ سمام ٓ معـك ًمف

 .( )ويمذًمؽ ذم إصمبوت اؾمتعورة ًمػظ اًمـسى ًمؾعتؼ

 .( )ويمذًمؽ آؿمتغول سموًمؼقوس ذم شمصحقح إرادة اًمعدد مـ ًمػظ اًمطالق

                                                   

 (.أ/1  )ف : هنويي ( )

 .اؾمتعورة :(د)و ( ط)ذم ( ) 

 (.أ/11 ) :سمدايي (3)

 .ومال يؼع قمـد احلـػقي إٓ ذم روايي قمـ أيب يقؾمػ. يـقي سمذًمؽ قمتؼفو, أكً ـموًمؼ: يملن يؼقل جلوريتف (1)

 .3/115, ؛ اًمدر اعمختور509/ , ؛ جمؿع إهنر11 /1, ؛ اًمبحر اًمرائؼ3/15, شمبقلم احلؼوئؼ: يـظر

 .كشتغؾ :(ط)ذم  (5)

 .  3/11, يمشػ إهار. مثؾ اًمبقع واهلبي (1)

, قمتؼ إذا يمون يقًمد مثؾف عمثؾف, هذا اسمـل وصمبً قمغم ذًمؽ: ومثوهلو أن يؼقل اًمسقد (.د)مـ  ؾموىمطٌ , ًمؾعتؼ: ىمقًمف (1)

قُمتؼ قمـد أيب طمـقػي , وإن يمون أيمؼم مـف أو مؼوركًو ًمف ذم اًمسـ. ذم ىمقل اًمثالصمي ويثبً اًمـسى إذا يمون جمفقًٓ 

 .وقمـدمهو ٓ يعتؼ, يثبً كسبفوٓ 

 .0 /1, ؛ آظمتقور 1/5, ؛ سمدائع اًمصـوئع1/10, اعمبسقط ًمؾؿصـػ: يـظر

 أكً: وهق أن يؼقل اًمزوج ًمزوضمتف, مثوًٓ يصؾح هلذه اعمسلًمي( 1/10)ذم مبسقـمف  -رمحف اهلل-ذيمر اعمصـػ (5)

ـٌ  وقمـد  ,قمـدكو سموئـيٌ  ومؼط ومفل واطمدةٌ  ,قأو كقى اًمطال ومال حتتؿؾ اًمعدد, وإن كقى واطمدةً  واطمدةٌ  يمؾؿيٌ , سموئ

= 
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 ومصؾ  ذوط اًمؼقوس

اعمقاومؼي سملم اًمشوهديـ إذا ؿمفد أطمدمهو سمامئٍي وأظمر وآؿمتغول سموًمؼقوس إلصمبوت 

, ومنكام يؽقن مـ كقع هذا, أو ؿمفد أطمدمهو سمتطؾقؼٍي وأظمر سمـصػ شمطؾقؼيٍ , سمامئتلم

, ( )وـمريُؼ اًمقىمقف قمؾقف اًمتلمؾ ذم ـمريؼف قمـد أهؾ اًمؾغي, وموحلوضمي ومقف إمم إصمبوت آؾمؿ

 . يػقدومؽون آؿمتغول سموًمؼقوس اًمنمقمل ومقف اؿمتغوًٓ سمام ٓ

ومنن اؿمؽماط اًمتؿؾقؽ ومقف سموًمؼقوس قمغم اًمؽسقة , ( )ويمذًمؽ اإلـمعوم ذم اًمؽػورات

وٓ مدظمؾ ًمؾؼقوس اًمنمقمل ذم  ,؛ ٕن اًمؽالم ذم معـك اإلـمعوم اعمـصقص قمؾقف( )سموـمٌؾ 

, ( )وهق ومعٌؾ متعدٍّ , معرومي معـك آؾمؿ ًمغًي, وإكام اًمطريؼ ومقف اًمتلمؾ ذم معـك اًمؾػظ ًمغيً 

, ( )اعمسؽلم ـموقماًم, وذًمؽ سموًمتؿؽلم مـ اًمطوقمؿ (6)وطمؼقؼتف ومقام يصػم سمف ,ِعؿَ ـمَ  ( )ومالزمف

ومفق قمبورٌة قمـ , , وملمو اًمؽسقة( )ومقف سمدًٓمي اًمـص ( )سمؿـزًمي اإليؽول, صمؿ جيقز اًمتؿؾقؽ

                                                   

 . رضمعقي اًمشوومعل ريض اهلل قمـف هل واطمدةٌ 

 (.ب/10 )د : هنويي ( )

 .اًمؽػورة :(د)و( ف)ذم  ( )

واًمشوومعقي يشؽمـمقن , وموحلـػقي يؽتػقن سموًمتؿؽلم, أمو اإلـمعوم, اًمتؽػػم سموًمؽسقة ٓ يؼع إٓ سموًمتؿؾقؽ (3)

؛ احلووي 1/15, ؛ آظمتقور 0 /5, ؛ سمدائع اًمصـوئع1 /1, ػاعمبسقط ًمؾؿصـ: يـظر.اًمتؿؾقؽ ًمؾػؼػم

 .5  /5 , ؛ اعمجؿقع1 5/3 , ؛ هنويي اعمطؾى3 0/5 , اًمؽبػم

 . 0 :ص, اًمتعريػوت .هق مو كصى اعمػعقل سمف: مو ٓ يتؿ ومفؿف سمغػم مو وىمع قمؾقف, وىمقؾ: اعمتعدياًمػعؾ  (1)

 (.ـَمِعؿَ )اًمثالصمل واعمؼصقد ٓزم اًمػعؾ. أي اًمثالصمل: ذم هومش إم (5)

 .سمتلظمػم سمف قمـ اعمسؽلم :(ط)ذم  (1)

 .اإلـمعوم :(ط)ذم (1)

 (.ف)مـ  ؾموىمطٌ , اًمتؿؾقؽ: ىمقًمف (5)

ٕكف عَمَّو ضموز اإلـمعوم ضموز اًمتؿؾقؽ سموًمطريؼ إومم؛ ٕكف أكػع ذم طمؼ  :أي(: أ/9  )ذم هومش اًمعثامكقي  (9)

 .اًمػؼػم
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 ومصؾ  ذوط اًمؼقوس

وقملُم اعمؾبقس ٓ يصػم يمػورًة إٓ , اعمؾبقس دون ومعؾ اًمُؾْبِس ودون مـػعي اًمثقب

 .و اإلًمبوس ومفق متؽلٌم مـ آكتػوع سموعمؾبقسسموًمتؿؾقؽ مـ اعمسؽلم, وملم

آظمتالف ذم ذط اًمتعديي, واعمذهى قمـدكو أن شمعؾقؾ اًمـص : ( )ومـ هذه اجلؿؾي

 .سمام ٓ يتعدى ٓ جيقز أصالً 

ز هق ( )وقمـد اًمشوومعل هذا اًمتعؾقؾ ضموئٌز وًمؽـف ٓ يؽقن مؼويسيً  , وقمغم هذا ضمقَّ

ز سموًم ( )شمعؾقؾ كص اًمرسمو ذم اًمذهى واًمػضي ثؿـقي وإن يموكً ٓ شمتعدى, ومـحـ ٓ ُكجقِّ

 .( )ذًمؽ

                                                   

 .وًمٌمـ اعمسوئؾ اًمداظمؾي حتً اًمنمط اًمث: أي ( )

 .   ٓ يصؾح اًمؼقوس قمؾقفو: أي ( )

 (.55 / )ط : هنويي ( )

وىمد اشمػؼ إصقًمققن قمغم ضمقاز , "اًمقاىمػي"وسمعضفؿ يسؿقفو , هذه مسلًمي اًمتعؾقؾ سموًمعؾي اًمؼوسة (1)

وطمؽك اًمؼويض قمبد اًمقهوب , اًمتعؾقؾ هبو إذا صمبتً سموًمـص أو سموإلمجوع إٓ أكف ٓ يتعّدى هبو احلؽؿ

واؾمتغرب اًمتوج , وأهنؿ مـعقا اًمتعؾقؾ هبو طمتك وإن يموكً مـصقصي, ء اًمعراقظمالف أيمثر ومؼفو

وأهمرب اًمؼويض قمبد اًمقهوب ذم اعمؾخص, ومحؽك  :وىمول, كؼؾف هذا( 11 /3)اًمسبؽل ذم اإلهبوج 

ومل أر هذا : صمؿ ىمول. مذهبًو صموًمثًو أهنو ٓ شمصح قمغم اإلـمالق ومقف, ؾمقاء يموكً مـصقصي أم مستـبطي

 
ٍ
(: 19 /3)وىمول اسمـ اهلامم ذم اًمتؼرير . ممو وىمػً قمؾقف مـ يمتى إصقل ؾمقى هذا اًمؼقل ذم رء

 .همريى ومقفام أيضوً  اًمؼويض قمبد اًمقهوب اخلالَف  ُؾ ؼْ وكَ 

 .ومـعف أيمثر احلـػقي, وموجلؿفقر قمغم صحي اًمتعؾقؾ هبو: أمو اعْمُستـبطي

, ؛مقزان إصقل315/ , ؛ اعمستصػك 15: ص, ؛ اًمتبٍمة 50/ , اعمعتؿد: يـظر شمػصقؾ ذًمؽ ذم

 ,اإلهبوج؛ 5 3/3, يمشػ إهار ؛0  /3 ,هنويي اًمسقل؛   3/3 ,اإلطمؽوم ًمممدي ؛901/ 

؛ 1/53, ذح اًمؽقيمى اعمـػم ؛555/  ,اًمتؾقيح قمغم اًمتقوقح؛ 00 /1, ؛ اًمبحر اعمحقط13 /3

 .1  /  ,إرؿمود اًمػحقل

= 

انتعهيم 

تانعهح 

 انقاصرج
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 ومصؾ  ذوط اًمؼقوس

, ويمؾ ( )هق شمعديي طمؽؿ إصؾ إمم اًمػروع ( )واعمذهى قمـدكو أن طمؽؿ اًمتعؾقؾ

طمؽؿ اًمتعؾقؾ صمبقت احلؽؿ ذم  ( )ومفق ظموٍل قمـ طمؽؿف, وقمغم ىمقًمف, شمعؾقٍؾ ٓ يػقد ذًمؽ

و احلؽؿ ذم اًمػروع يمام ومقثبً هب, صمؿ شمتعدى شمؾؽ اًمعؾي إمم اًمػروع شمورةً , اعمـصقص سموًمعؾي

ويؽقن ذًمؽ شمعؾقاًل  ,ومقبؼك احلؽؿ ذم إصؾ صموسمتًو سمف, ذم إصؾ, وشمورًة ٓ شمتعدى

 .( )سمؿـزًمي اًمـص اًمذي هق قمومٌّ مع اًمـص اًمذي هق ظموصٌّ , مستؼقامً 

ومقؽقن سمؿـزًمي , طمؽؿ اًمنمع ( )اًمتعؾقؾ سموًمرأي طمجٌي إلصمبوت (6)إنَّ : ( )اطمتٍ ومؼول

وؾموئر احلجٍ مـ اًمؽتوب واًمسـي أيـام ُوضِمَدت يثبً احلؽؿ هبو, ؾموئر أكقاع احلجٍ, 

, واًمتعؾقؾ سموًمرأي ( )اًمتعؾقؾ سموًمرأي إٓ أن ؾموئر احلجٍ شمؽقن صموسمتًي سمغػم ُصـٍْع مـو ومؽذًمؽ

                                                   

: قون ؾمبى اخلالف ذم هذه اعمسلًميىمقل اسمـ رطمول ذم سم( 01 /1)وىمد كؼؾ اًمزريمٌم ذم اًمبحر اعمحقط 

, صمبقت احلؽؿ ٕضمؾ اًمقصػ اًمؼوس صحقح: وشمػسػمه أن اًمشوومعل يؼقل, إذا وُمنِّ اًمؾػظ زال اخلالف

وعمّو . وهذا أيضًو متػٌؼ قمؾقف, َكْصُى اًمقصػ اًمؼوس أمورًة سموـمؾ: وأسمق طمـقػي يؼقل. وهذا متػٌؼ قمؾقف

ؽؿ ٕضمؾ اًمقصػ وشمورًة قمغم كصبف؛ ومفذا آؿمؽماك هق يمون ًمػظ اًمتعؾقؾ ُيطؾؼ شمورًة قمغم صمبقت احل

 .ؾمبى اخلالف

 .صمؿرشمف: ًمعؾف يؼصد سمحؽؿ اًمتعؾقؾ ( )

 .اًمػرع :(د)ذم ( ) 

 .-رمحف اهلل-اًمضؿػم يعقد قمغم اًمشوومعل (3)

 .أن اخلوص ٓ يتعّدى مقوعف يموًمعؾي اًمؼوسة واًمعوم سمخالومف: وضمف ذًمؽ (1)

 . 5/9, احلووي اًمؽبػم: يـظر (5)

 .وىمول ٕن :(ط)و (ف)ذم (1) 

 (.ب/11 ) :سمدايي (1)

 (.ب/1  )ف : هنويي (5)
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 ومصؾ  ذوط اًمؼقوس

احلؽؿ مضوومًو إًمقف ؾمقاًء شمعّدى إمم  ( )إكام حيصؾ سمصـعـو, ومتك ُوضِمد ذًمؽ يمون صمبقت

ط ذم اًمقصػ اًمذي ُيعؾَُّؾ إصؾ سمف ىمقوُم دًٓمِي اًمتؿققز اًمػروع أو مل يتعد؛ وهذا ٕن اًمنم

سمقـف وسملم ؾموئر إوصوف, وهذا اعمعـك يتحؼؼ ذم اًمقصػ اًمذي يؼتٍم قمغم مقوع 

اًمـص وذم اًمقصػ اًمذي يتعدى إمم حمؾٍّ آظمر, وسمعد مو ُوضِمد ومقف ذط صحي اًمتعؾقؾ سمف 

إكام , تعدٍّ ٓ يصؾح أن يؽقن موكعوً ٓ يثبً احلجر قمـ اًمتعؾقؾ سمف إٓ سمامكٍع, ومؽقكف همػم م

اعموكع مو خيرضمف مـ أن يؽقن طمجًي, واكعدام وصػ اًمتعدي ومقف ٓ خيرضمف مـ أن يؽقن 

 .طمجًي يموًمـص

واجلقاب قمـ هذا اًمؽالم سمام هق احلجي ًمـو, وهق أن احلجٍ اًمنمقمقي ٓ سمد أن شمؽقن 

ػوق, ومعرومـو أكف مقضمٌى مقضمبًي قمؾاًم أو قمؿاًل, واًمتعؾقؾ سموًمرأي ٓ يقضمى اًمعؾؿ سموٓشم

وأكف سموقمتبوره يصػم طمجًي, واعمقضمى ًمؾعؿؾ مو يؽقن متعديًو إمم اًمػروع؛ ٕنَّ  ,ًمؾعؿؾ

وضمقب اًمعؿؾ سموًمعؾي إكام يظفر ذم اًمػرع, وملمو إصؾ ومؼد يمون مقضمبًو ًمؾعؿؾ ذم اعمحؾ 

قن طمجًي ومال يؽ, مل يؽـ مقضمبًو ؿمقئوً  ( )اًمذي شمـووًمف ىمبؾ اًمتعؾقؾ, ومنذا ظمال قمـ اًمتعديي

 .( )ذقموً 

يمام أن ذم , يصػم مضوومًو إمم اًمعؾي ( )وضمقب اًمعؿؾ ذم إصؾ سمعد اًمتعؾقؾ: ومنن ىمقؾ

 .اًمػرع سمعد اًمتعديي يصػم وضمقب اًمعؿؾ مضوومًو إمم اًمعؾي

                                                   

 (.ف)ؾموىمٌط مـ , صمبقت: ىمقًمف ( )

 .اًمتعؾقؾ(: ط)ذم  ( )

 (.59 / )ط : هنويي( 3)

 .وهق ظمطل. سمزيودة أن. أن اًمتعؾقؾ(: ط)ذم (1) 
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 ومصؾ  ذوط اًمؼقوس

هذا وموؾمٌد؛ ٕن ىمبؾ اًمتعؾقؾ يمون وضمقب اًمعؿؾ سموًمـص, واًمتعؾقؾ ٓ جيقز قمغم : ىمؾـو

ًا طمؽؿ إصؾ, ومؽ قػ جيقز قمغم وضمٍف يؽقن مبطاًل طمؽؿ إصؾ وهق وضمٍف يؽقن ُمغػمِّ

إووومي وضمقب اًمعؿؾ إًمقف؟؛ أٓ شمرى أن وضمقب اًمعؿؾ سمف عَمَّو يمون مضوومًو إمم اًمـص ىَمْبؾ 

واًمضعقػ ٓ يظفر ذم , أن اًمـص أىمقى ( )سمف شمبلم اًمتعؾقؾ سمؼل مضوومًو إًمقف سمعد اًمتعؾقؾ, و

مضوومًو إمم أىمقى  -إصؾوهق وضمقب اًمعؿؾ ذم -, ومقؽقن احلؽؿ ( )مؼوسمؾي اًمؼقي

 .( )وهق اًمـص سمعد اًمتعؾقؾ يمام  ىمبؾف, احلجتلم

هنويي اًمػسود؛  ( )ذم إصؾ سموًمػرع ذم أن احلؽؿ ومقف يؽقن مضوومًو إمم اًمعؾي ( )واقمتبوره

 .يعتؼم سموًمػرع ذم معرومي طمؽؿف سمحول ٕن اًمػرع ُيعتؼم سموٕصؾ, وملمو إصؾ ٓ

 .( )ًمقثبً سمف ختصقص إصؾ سمذًمؽ احلؽؿ اًمتعؾقؾ صحقٌح؛: هذا (6)مع :ومنن ىمقؾ

                                                   

 .يتبلم :(ط)ذم ( ) 

 (.أ/ 1 )د : هنويي ( )

 .يمون ىمبؾف :(ط)ذم (3) 

 .يعقد قمغم اًمشوومعل رمحف اهلل اًمضؿػم (1)

 .وهق ظمطل. وهنويي :(ف)ذم (5) 

 (.أ/15 ) :سمدايي (1)

وظمصفو سمعضفؿ سمنذا , ويعؼمون قمـفو سمؿـع اإلحلوق, هذه مـ ومقائد اًمتعؾقؾ سموًمعؾي اًمؼوسة قمـد اجلؿفقر (1)

 .مل يؽـ هـوك قمؾٌي أظمرى

؛ 5 9/ , دار اسمـ طمزم. ط, ؛ هنويي اًمسقل1 3/3, اإلطمؽوم ًمممدي: يـظر ذم ومقائدهو يمذًمؽ

؛ اًمبحر    /3, ؛ مـوهٍ اًمعؼقل مع ذح اًمبدظمٌم11 /3, ؛ اإلهبوج0 3:ص, رووي اًمـوفمر

 .39 / , كنم اًمبـقد ؛ 0 /1, اعمحقط
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 ومصؾ  ذوط اًمؼقوس

ًٌ ىمبؾ اًمتعؾقؾ سموًمـص, صمؿ شمعؾقؾ إصؾ سمقصٍػ ٓ يتعدى ٓ يؿـع : ىمؾـو وهذا صموسم

شمعؾقؾف سمقصٍػ آظمر يتعدى إذا ُوضِمَد ومقف مو هق ذط اًمعؾي؛ ٕكف يمام جيقز أن جيتؿع ذم 

جيقز , مـ أظمر وأطمُدمهو أيمثر شمعدييً , إصؾ وصػون يمؾ واطمٍد مـفام يتعدى إمم ومروعٍ 

أن هذا اًمتعؾقؾ ٓ  ( )يتعدى أطمدمهو وٓ يتعدى أظمر؛ ومبفذا يتبلم ( )أن جيتؿع وصػون

 .يقضمى ختصقص إصؾ أيضوً 

؟ وسموإلمجوع سمقــو وسمقـف اكعدام اًمعؾي ٓ يقضمى اكعدام احلؽؿ قمغم !ويمقػ ُيؼول هذا

مقضمبًو ختصقص إصؾ إذا يمون  , وإكام يؽقن اًمتعؾقؾ سمام ٓ يتعدى( () () )مو كبقـف ذم سموسمف

 .احلؽؿ يـعدم سموكعدام اًمعؾي يمام يقضمد سمقضمقدهو

                                                   

 .يمعؾي اًمثؿـقي مع قمؾي اًمؼدر مع اجلـس: ذم هومش إم ( ) 

 .ومفذا شمبقلم :(د)وذم , ومبفذا شمبلم :(ط)ذم ( ) 

 .مـ اعمطبقع,  5 / , وذيمر اعمسلًمي ذم ومصؾ اًمريمـ . شمعوممإن ؿموء اهلل :(ط)ذم (3) 

وًمؽـ مراد اعمصـػ رمحف اهلل ومقام , اخلالف ذم ًمزوم اًمعؽس مقضمقٌد قمـدمو ٓ يؽقن ًمؾحؽؿ إٓ قمؾٌي واطمدةٌ  (1)

ىمول . وهذا ٓ ظمالف قمؾقف,   3: ص, ذم ومصؾ اًمريمـيمام يتضح مـ يمالمف , إذا يمون ًمؾحؽؿ أيمثر مـ قمؾيٍ 

مل  :ومنذا ضموز اضمتامع دٍٓٓت  ,وموقمؾؿ أن اًمعالموت اًمنمقمقي دٌٓٓت (: )311/ ), ذم اعمستصػكاًمغزازم 

 وموًمعؽس ٓزمٌ  ,واطمدةٌ  إن مل يؽـ ًمؾحؽؿ إٓ قمؾيٌ : ًمؽـو كؼقل. يؽـ مـ رضورة اكتػوء سمعضفو اكتػوء احلؽؿ

ومؾق  ,ا احتدت اًمعؾي واكتػًومنذ ,سمؾ ٕن احلؽؿ ٓ سمد ًمف مـ قمؾيٍ  ,ٓ ٕن اكتػوء اًمعؾي يقضمى اكتػوء احلؽؿ

ومال يؾزم اكتػوء احلؽؿ قمـد اكتػوء سمعض اًمعؾؾ سمؾ  ,أمو طمقٌ شمعددت اًمعؾي .سمغػم ؾمبٍى  سمؼل احلؽؿ ًمؽون صموسمتوً 

, شمعؾقؼ اًمصػل اهلـدي قمغم يمالم اًمغزازم( 1  /3)وكؼؾ اًمسبؽل ذم اإلهبوج . اهـ( قمـد اكتػوء مجقعفو

 (.ٕطمد وكزاعٌ  ٓ يؽقن ومقام ذيمر اًمغزازم ظمالٌف  ويـبغل أن :ىمول صػل اًمديـ اهلـدي: )ومؼول

 .53 /1, ؛ اًمبحر اعمحقط3111- 5/311, هنويي اًمقصقل: ويـظر

 (.أ/5  )ف : هنويي (5)
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 ومصؾ  ذوط اًمؼقوس

, ومنن ذًمؽ ( )شمعؾقؾ إصؾ ًمتعديي احلؽؿ إمم مقوٍع مـصقصٍ : ( )ومـ هذه اجلؿؾي

رد ذم هدي اعمتعي ٓ اًمـص اًمقا: , وىمول( )ذم اًمسػم اًمؽبػم ٓ جيقز قمـدكو, كصَّ قمؾقف حمؿد

؛ ٕن ذًمؽ مـصقٌص قمؾقف وإكام ( )صقم ومقف إمم هدي اإلطمصورًمتعديي طمؽؿ اًمجيقز شمعؾقؾف 

 .قمغم اعمـصقص ( )وٓ ُيؼوس اعمـصقص, ُيؼوس سموًمرأي قمغم اعمـصقص

ز هذا اًمتعؾقؾ إلصمبوت زيودٍة ذم طمؽؿ اًمـص أظمر سموًمتعؾقؾ واًمشوومعل جُيقِّ
, وهلذا (6)

وضمٍف يقضمى مو هق  جيقز شمعؾقؾف قمغم وضمٍف يقضمى زيودًة ذم طمؽؿ اًمـص أظمر ٓ قمغم: ىمول

ظمالف طمؽؿ اًمـص أظمر؛ ٕن وضمقب اًمزيودة سمف إذا يمون اًمـص أظمر ؾمويمتًو قمـف يؽقن 

سمقوكًو, واًمؽالم وإن يمون فموهرًا ومفق حيتؿؾ زيودة اًمبقون, وًمؽـف ٓ حيتؿؾ مـ احلؽؿ مو هق 

                                                   

 .مـ اعمسوئؾ اًمداظمؾي حتً اًمنمط اًمثوًمٌ: أي ( )

؛ 3/55, ؛ اًمتؼقيؿ33 / , اًمػصقل ًمؾجصوص: يـظر ومقفو. هذه مسلًمي ىمقوس اعمـصقص قمغم اعمـصقص ( )

 .31 /1, ؛ اًمبحر اعمحقط0 1/3, ؛ رومع احلوضمى111/ , اًمعدة

 .5  /5, اًمعؾؿقي. ط, ذح اًمسػم اًمؽبػم: واعمسلًمي شمـظر ذم, شمؼدم اًمتعريػ سموًمؽتوب ذم اًمؼسؿ اًمدراد (3)

 .اعمـع واحلبس :اإلطمصور ذم اًمؾغي(1) 

.   : ص, اًمتعريػوت. و سموعمرضؾمقاء يمون سموًمعدو أو سموحلبس أ ,اعمـع قمـ اعميض ذم أومعول احلٍ :وذم اًمنمع

؛ 50: ص, ؛ أكقس اًمػؼفوء 1 : ص, ؛ اعمطؾع395/ , ؛ اًمـفويي ٓسمـ إصمػم 9 : ص, اًمزاهر: ويـظر

 . 1:ص, اًمتقىمقػ ًمؾؿـووي

 (.10 / )ط : هنويي (5)

ٌم ذم اًمبحر ىمول اًمزريم. شموسمع اعمصـُػ أسمو زيد اًمدسمقد رمحفام اهلل ذم كسبي هذا اًمؼقل إمم اًمشوومعل رمحف اهلل (1)

ضمقز اًمشوومعل يمقن : اجلقاز مطؾؼو قمـ اًمشوومعل ومؼول "اًمتؼقيؿ  "وكؼؾ اًمدسمقد ذم (: )35 /1)اعمحقط 

 (.ًمؾـص قمـف, وٓ جيقز إذا يمون خموًمػوً  اًمػرع ومقف كص ويزداد سموًمؼقوس سمقون مو يمون اًمـص ؾمويمتوً 

 .  /3, شمؼقيؿ إدًمي: يـظر 

مسأنح 

تعهيم 

األصم 

نتعذيح 

حكمً إنّ 

مُضع 

 انىص
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 ومصؾ  ذوط اًمؼقوس

ظمالف مقضمبف, واًمتعؾقؾ ًمقحصؾ سمف زيودة اًمبقون؛ ومؾفذا ضمّقزكو شمعؾقؾ اًمـص سمقصٍػ 

 .ى إمم مو ومقف كصٌّ آظمر إلصمبوت اًمزيودة ومقفيتعد

قن ـو أن يؽـإم, صٌّ ـف كـؾ اًمذي ومقـؾ ذم اعمحـعؾقـً سموًمتـاحلؽؿ اًمثوسم: قلـوًمؽـّو كؼ

ذا ـد هـي ٓ يػقـد اعمقاومؼـ, وقمـ( )وًمػوً ـص أو خمـذًمؽ اًمــف سمـً ومقـًو ًمؾحؽؿ اًمثوسمـمقاومؼ

 ومال يصػم, إمم اًمـص اًمقارد ومقف قئًو؛ ٕن احلؽؿ ذم ذًمؽ اعمقوع مضوٌف ـؾ ؿمـعؾقـاًمت

سمتعؾقؾ كصٍّ آظمر مضوومًو إمم اًمعؾي, يمام ٓ يصػم احلؽؿ ذم اًمـص اعمعؾقل مضوومًو إمم اًمعؾي 

ي ـوروـؾ ذم معـعؾقـٌؾ؛ ٕن اًمتـق سموـمـف ومفـًو ًمـوًمػـ, وإن يمون خم( )سمعد اًمتعؾقؾ يمام ىمرركو

ٌ ـق ُمغـفـف ومـدًا ومقـون زائـيم ػوق, وإنـٌؾ سموٓشمـص سموـمـؽؿ اًمــؾ طمـص أو ومقام ُيبطـاًمـ ػمِّ

ع مو ـؽ اعمقوـؾ ذم ذًمـعؾقـؾ اًمتـؽؿ ىمبـع احلـص؛ ٕن مجقـؽ اًمــذًم ( )ؽؿـحل وً ـأيض

ؾ, ـهمػم اًمؽ ( )ضـواًمبع, فـػم سمعضـؾ يصـعؾقـد اًمتـف وسمعـص اًمقارد ومقـف اًمــأوضمب

اـؾ مـ أن يؽـعؾقـؾق هذا اًمتـف ٓ خيـو أكـعرومــوم ص, وشمبلمَّ هبذا أن ـاًمـ ( )ؿـ ًحلؽ قن ُمغػمِّ

ي ـزًمـو سمؿــدكـص قمــودة قمغم اًمــأن اًمزي (6)وـدمــو ىمـوًء قمغم مـؾ سمــالم ذم هذا اًمػصـاًمؽ

                                                   

 .ًمف(: د)و( ط)و( ف) ذمسمعدهو  ( )

 .   : ص,  أول اًمػصؾذم ( )

 .سمحؽؿ :(ط)ذم  (3)

 (.ب/15 ) :سمدايي(1) 

 .طمؽؿ :(ط)ذم (5) 

 . 5/ , ذم اًمقضمف اًمراسمع, ومصؾ ذم سمقون وضمقه اًمـسخ: ذم (1)

مزٌة 

انحىفيح 

ٌزي في 

 انمسأنح
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 ط اًمؼقوسومصؾ  ذو

قز ـذًمؽ ٓ جيـومؽ, ؾ سموًمرأيـعؾقـقص سموًمتـخ اعمـصـوت كسـ, ومؽام ٓ جيقز إصمب( () )خـسـاًمـ

 .فـودة ومقـوت اًمزيـإصمب

ذم  (3)ـفـعقـص سمـؽؿ اًمــي طمـديـشمعؾ ـعؾقـرط اًمتـإن ؿم: وـقًمــون ىمـؿ سمقـصم

ُز شمـو ٓ ُكجـفو أكـع؛ مــقاوـم  ( )يـعـوء إرسمـقـو ذم إؿمـرسمـص اًمـؾ كـؾقـعـقِّ

                                                   

ؿمؿس : ذم "كسخ  "ـظر مودة ي. اًمرومع واإلزاًمي واإلسمطول واًمـؼؾ واًمتحقيؾ واًمتبديؾ واًمتغقػم: اًمـسخ ًمغي ( )

 .وح اعمـػماعمصب ؛ًمسون اًمعرباًمعؾقم؛ 

ٍر قمـف: واصطالطموً  ٍم سمخطوٍب متلظمِّ ًِ سمخطوٍب متؼدِّ ؛ اًمػصقل 315/ , اعمعتؿد: يـظر .رومُع احلؽِؿ اًمثوسم

؛ اًمبحر  3 /3, اًمعؾؿقي. ط, ؛ يمشػ إهار 15/ , ؛ اًمتؾخقص ًمؾجقيـل91 / , ًمؾجصوص

 .911 /1, ؛ اًمتحبػم ذح اًمتحرير91 /5, اعمحقط

: ص ,أصقل اًمالمٌم؛  9 /3 ,اًمعؾؿقي. ط, أصقل اًمبزدوي مع اًمؽشػ ؛ 10/  ,شمؼقيؿ إدًمي: يـظر( ) 

ضمومع ؛ 31  /3 ,ًمؾسغـوىملاًمقاذم  ؛ 3 : ص ,سمديع اًمـظوم ؛11/  ,ذح اعمغـل ًمؾخبوزي ؛11 

 . 10 : ص ,اًمقصقل إمم ىمقاقمد إصقل ًمؾتؿرشمور ؛3/555 ,إهار

 : كسخًو؟ يموًمتوزم اًمزيودة قمغم اًمـص هؾ شمؽقن وحترير حمؾ اًمـزاع ذم مسلًمي

 .سموإلمجوع كسخوً  سمعد وضمقب اًمصالة ٓ شمؽقن يمزيودة وضمقب اًمصقم, أن ٓ شمتعؾؼ اًمزيودة سموعمزيد قمؾقف

 يمقرود رد اًمشفودة ذم طمد اًمؼذف مؼوركوً  ,أيضوً  ومال شمؽقن كسخوً , وًمؽـفو مؼوركي ًمف, شمعؾؼ اًمزيودة سموعمزيد  

 .ًمؾجؾد

 . وومقفو شمػصقالت وأىمقال, احلوًمي هل حمؾ اًمـزاع وهذه, شمعؾؼ اًمزيودة سموعمزيد وشملظمرهو قمـف

؛    / , ؛ اعمستصػك 50/ , ؛ اًمتؾخقص553/ , ؛ اًمؼمهون105/ , اعمعتؿد: يـظر شمػصقؾ ذًمؽ ذم

؛ يمشػ إهار  1 / , ؛ رووي اًمـوفمر1 1: ؛ مقزان إصقل ص90: ص, اعمحصقل ٓسمـ اًمعريب

؛ 3/559؛ ضمومع إهار 01 : ص, ب اًمعريباًمؽتو. ط, ؛ اعمسقدة 9 /3, اًمعؾؿقي. ط, ًمؾبخوري

 .5/305, اًمبحر اعمحقط

 .وهل وؿـ اًمنمط اًمثوًمٌ مـ ذوط اًمؼقوس, يريد اعمصـػ رمحف اهلل سمقون هذه اجلؿؾي  (3)

واًمؼم سموًمؼم واًمشعػم سموًمشعػم واًمتؿر سموًمتؿر  ..» : وهق ىمقًمف , يشػم إمم إصـوف اعمذيمقرة ذم احلديٌ (1)

= 

تيان جمهح 

مه انشرط 

 انثانث
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 ومصؾ  ذوط اًمؼقوس

ػي ـووي, وصـٍي سموًمتسـٍي متـوهقـوت طمرمـو إصمبـقص يمؾفـؽؿ ذم اًمـصـ؛ ٕن احل( )ُطْعؿـسموًم

ٍي, ـوهقـػم متــًي همـؼفو مطؾـي ومقـقن احلرمـولٍّ شمؽـي احلؽؿ إمم حمـطعؿ شمقضمى شمعديـاًم

ى ـػ ٓ يقضمـذا اًمقصـأن ه ( )وـ, قمرومـ( )ورـؾ حتً اعمعقـوهل اعمطعقموت اًمتل ٓ شمدظم

دة؛ أٓ شمرى أن ـي اعممسمّ ـػم احلرمـي همـي اعمتـوهقـف؛ إِذ احلرمـص سمعقــي طمؽؿ اًمــشمعدي

؛ ( )الثـاًمث ( )وتـطؾقؼـي سمتـي اًمثوسمتـوهرة همػم احلرمـوع واعمصـي سموًمروـي اًمثوسمتـاحلرم

قًمف ـالف مو يؼـ, سمخ( () )ــعققـقد سموًمتـاًمعؼ لم ذمـعـقد ٓ شمتـؼـإن اًمـ :(6)وـذا ىمؾــوهل

                                                   

ومبقعقا يمقػ ؿمئتؿ إذا يمون يدا سمقد  ,ومنذا اظمتؾػً هذه إصـوف ,ال سمؿثؾ ؾمقاء سمسقاء يدا سمقدسموعمؾح مث

مـ , (11 1: رىمؿ, سموب اًمٍمف وسمقع اًمذهى سموًمقرق كؼداً , اًمبققع)أظمرضمف مسؾؿ ذم اًمصحقح  .ش

 .طمديٌ قمبودة سمـ اًمصومً 

واًمعؾي قمـد احلـػقي هل اجلـسقي , اًمتعؾقؾ سمف هق مذهى اًمشوومعقي يمام ؾمقذيمره اعمصـػ ذم هنويي اًمػصؾ ( )

 .1/1, ؛ ومتح اًمؼدير ٓسمـ اهلامم1/55, ؛ شمبقلم احلؼوئؼ3  /  , اعمعرومي. ط, اعمبسقط: يـظر. واًمؼدر

 .واًمتػوطمي سموًمتػوطمتلم, يمبقع احلػـي سموحلػـتلم: ذم هومش إم ( )

 .ومعرومـو :(ط)ذم  (3)

 .سموًمتطؾقؼوت :(د)و( ط)و( ف)ذم  (1)

ومتـتفل سمعد أن , أمو احلرمي سموًمتطؾقؼوت اًمثالث, مي اًمثوسمتي سموعمصوهرة واًمرووع دائؿٌي وممسمدةٌ أن احلر :أي (5)

 .ومقحؾ ًمف اًمزواج هبو, صمؿ يطؾؼفو وشمـتفل قمدهتو, شمـؽح زوضمًو همػمه

 (. 1 / )ط : هنويي (1)

؛  5 /3, ؛ اهلدايي5 /1 , اعمعرومي. ط, اعمبسقط: يـظر. ظمالومًو ًمزومر, ذم قمؼقد اعمعووووت :أي (1)

 .53 /5, ؛ رد اعمحتور0/315 , ؛ اًمبـويي11 /9, اًمعـويي

 (.ب/5  )ف : هنويي (5)
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سموًمتعقلم  ( )ومقتعلم, ( )فو ذم اًمعؼد مػقدٌ ـعققــوشم, ؽـذم اعمؾ ( )يٌ ـعّقــوومعل إهنو متـاًمش

 .( )يموًمسؾع

بقع ذم اًمسؾع وهذا ٕن هذا اًمتعؾقؾ ٓ يقضمى شمعديي طمؽؿ إصؾ سمعقـف, ومحؽؿ اًم

ٓ وضمقدهو ذم كػسفو؛ وهلذا ٓ سمد مـ ىمقومفو ذم مؾؽ اًمبوئع قمـد اًمعؼد  ( )وضمقب اعمؾؽ سمف 

 ًمقصح اًمعؼد, وطمؽؿ اًمعؼد ذم اًمثؿـ وضمقهبو ووضمقدهو سموًمعؼد؛ وهلذا ٓ ُيشؽمط ىمقوم

ٓ قمغم  (6)اًمثؿـ ذم مؾؽ اعمشؽمي قمـد اًمعؼد ًمصحي اًمعؼد, وجيقز اًمعؼد سمدون شمعققـف

سمطريؼ اًمرظمصي؛ ومنن هذا احلؽؿ  ( )أكف سمؿـزًمي اًمسؾع, وًمؽـ يسؼط اقمتبور وضمقده اقمتبور

ًٌ طمتك جيقز آؾمتبدال سمف ىمبؾ اًمؼبض, وٓ جيى ضمؼم  ومقام وراء مقوع اًمرظمصي صموسم

                                                   

 (.ب/ 1 )د : هنويي ( )

يمام ذم ( اًمشوومعل)سموقمتبور أن يؽقن مػماصمًو طمتك ًمق هؾؽ اعمُشور إًمقف يبطؾ اًمبقع قمـده : ذم هومش إم ( )

 .واًمنِميمي اعُمضورسمي

ووموئدة اًمتعقلم, أكف ٓ جيقز ًمؾؿشؽمي أن يدومع همػم (: 35 /5)وىمول اعمووردي ذم احلووي اًمؽبػم 

 .اًمدراهؿ اًمتل وىمع قمؾقفو اًمعؼد, ومتك شمؾػً ىمبؾ اًمؼبض سمطؾ اًمعؼد

 .ومتتعلم :(ط)ذم  (3)

, ؛ اعمبسقط ًمؾؿصـػ3  /5, ؛ ذح اًمسـي ًمؾبغقي31 /5, احلووي اًمؽبػم: يـظر ذم اعمسلًمي (1)

 1/ 1. 

 .ومقفو(: ط)سمعدهو ذم  (5)

, سمخالف اعمبقع, طمتك ًمق اؿمؽمى ؾمؿـًو سمعنمة دراهؿ مطؾؼٍي ومل يعلّم ضموز, اًمثؿـ: أي: هومش إمذم  (1)

 .ومنكف إذا اؿمؽمى قمبدًا أو صمقسمًو مطؾؼًو ٓ جيقز

 .9 1/5, ؛ اًمعـويي ذح اهلدايي3/59, ؛ اهلدايي1 /1  -19 /  , اعمعرومي. ط, اعمبسقط: يـظر

 .جاًمثؿـ ذم اخلور: أي: ذم هومش إم (1)
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وٓ سمؼبض مو يؼوسمؾف ذم اعمجؾس , اًمـؼص اعمتؿؽـ ومقف قمـد قمدم اًمتعقلم سمذيمر إضمؾ

َؾؿ , وذم اًمتعقلم شمغقػٌم ًمذًمؽ ( )إصكم ذم اًمثؿـ مو سمقـو, ومعرومـو أن احلؽؿ ( )سمخالف اًمسَّ

 ؟!شمغقػٍم أسمؾغ مـ هذا ( )احلؽؿ وضمعؾ مو هق اًمريمـ ذـمًو, وأيُّ 

سمؾ إصمبوت طمؽٍؿ آظمر ذم , ومتبلم هبذا أكف ًمقس ذم هذا اًمتعؾقؾ شمعديي طمؽؿ اًمـص سمعقـف

سؾؿ أكف يثبً سمف ؛ ٕن طمؽؿ اًمظفور ذم طمؼ اعم( )اًمػرع؛ وهلذا ىمؾـو إن فمفور اًمذمل سموـمٌؾ 

, ومتعؾقؾ هذا إصؾ سمام يقضمى شمعديي احلؽؿ إمم اًمذمل يؽقن ( )طمرمٌي متـوهقٌي سموًمؽػورة

سموـماًل؛ ٕكف ٓ يثبً سمف طمؽؿ إصؾ سمعقـف وهق احلرمي اعمتـوهقي؛ ومنن اًمذمل ًمقس مـ أهؾ 

 .(6)اًمؽػورة مطؾؼوً 

ؾ ـقز شمعؾقـأكف ٓ جي ( )ذم ومصقٍل؛ مـفو مو سمقـو: ( )إمم ومرٍع هق كظػمه: وسمقون ىمقًمـو

سموًمعذر؛ ًمقتعدى احلؽؿ سمف إمم اخلوـمئ واعمؽره؛ ٕن اًمػرع ًمقس  ( )اًمـص اًمقارد ذم اًمـود

                                                   

 .1 /1 , اعمعرومي. ط, اعمبسقط: يـظر ذم مجقع ذًمؽ ( )

 .وىمد ذيمره اعمصـػ ىمبؾ أؾمطر. اهـ.وهق وضمقب اًمثؿـ ووضمقده سموًمبقع ذم اًمذمي: ذم هومش إم ( )

 .اًمتغقػم :(ط)و( د)ذم  (3)

, ؛ ومتح اًمؼدير /3, ؛ شمبقلم احلؼوئؼ30 /3, ؛ سمدائع اًمصـوئع 3 /1, اعمعرومي. ط, اعمبسقط: يـظر (1)

1/ 15. 

 .حيرم قمغم مـ فموهر زوضمتف أن جيومعفو طمتك يليت سموًمؽػورة: أي (5)

 (.أ/11 ) :سمدايي (1)

أن يؽقن اًمتعؾقؾ ًمؾحؽؿ : وهق, ذم اًمنمط اًمثوًمٌ مـ ذوط اًمؼقوس وهل, ؿؾياجلهذه أراد سمقون  (1)

 .اًمنمقمل اًمثوسمً سموًمـص سمعقـف طمتك يتعّدى سمف إمم ومرٍع هق كظػمه وٓ كص ومقف

 .31 : ص, بًو ذم هذا اًمػصؾىمري (5)

) أظمرضمف اًمبخوري  شومنكام أـمعؿف اهلل وؾمؼوه,ومؾقتؿ صقمف ,ومليمؾ وذب ,إذا كز» :اًمـص هق ىمقًمف (9) 

= 

 تيان جمهح

مه  أخرِ

انشرط 

 انثانث
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سمـظػٍم ًمألصؾ, ومعذرمهو دون قمذر اًمـود ومقام هق اعمؼصقد سموحلؽؿ؛ ٕن قمذر اخلوـمئ ٓ 

ٍع هق مضوٌف يـػؽ قمـ شمؼصػٍم مـ ضمفتف سمؽمك اعمبوًمغي ذم اًمتحرز, وقمذر اعمؽره سموقمتبور صـ

 .( ) ًٍمف ومال دمقز شمعديي احلؽؿ ًمؾتعؾقؾ إمم مو ًمقس سمـظػم, إمم اًمعبود

ذط اًمـقي ذم اًمتقؿؿ ٓ جيقز شمعؾقؾف سملكف ـمفورٌة طمؽؿقٌي ًمقتعدى احلؽؿ : ويمذًمؽ ىمؾـو

, ومنن اًمػرع ًمقس سمـظػم إصؾ ذم يمقكف ـمفورة؛ ٕن اًمتقؿؿ سموقمتبور ( )سمف إمم اًمقوقء

 ٌٌ سمخالف اًمطفورة سموعموء, وهلذا أمثؾٌي  يؽقن راومعًو ًمؾحدث سمقؼلمٍ وهق ٓ  ,إصؾ شمؾقي

 .( )يمثػمةٌ 

                                                   

سموب أيمؾ ,  يمتوب اًمصقوم) ومسؾؿ , (933 سمرىمؿ , سموب اًمصوئؿ إذا أيمؾ أو ذب كوؾمقو, يمتوب اًمصقم

 .واًمؾػظ ًمؾبخوري يب هريرة يمالمهو قمـ أ, ( 11 سمرىمؿ, وذسمف ومجوقمف ٓ يػطر اًمـود

ر سمعد ـمؾقع اًمػجر-(  3/5)ذم مبسقـمف  -رمحف اهلل-ىمول اعمصـػ ( )  :-معؾِّؼًو قمغم مسلًمي مـ أظمطل ومتسحَّ

وإذا شمبلم أن شمسحره يمون سمعد ـمؾقع اًمػجر اًمثوين ومسد صقمف إٓ قمغم ىمقل اسمـ أيب ًمقغم ومنكف يؼقسف قمغم 

اعمخصقص مـ  :ًمؼقوس سموًمـص يؼوس قمؾقف همػمه, وقمـدكوقمغم أصؾف؛ ٕن اعمخصقص مـ ا اًمـود سمـوءً 

ؾحؼ سمف إٓ مو يمون ذم معـوه مـ يمؾ ومنن ىمقوس إصؾ يعوروف وٓ يُ  ؛اًمؼقوس سموًمـص ٓ يؼوس قمؾقف

 .وضمف, وهذا ًمقس ذم معـك اًمـود ؛ ٕن آطمؽماز قمـ هذا اًمغؾط ممؽـ ذم اجلؿؾي سمخالف اًمـسقون

 ىمول اًمؽوؾموين ذم سمدائع اًمصـوئع, وٓ يشؽمـمقهنو ًمؾقوقء, تقؿؿمجفقر احلـػقي يشؽمـمقن اًمـقي ًمؾ ( )

وضمف ىمقًمف أن ,ًمقسً سمنمط: وىمول زومر, وموًمـقي ذط ضمقاز اًمتقؿؿ ذم ىمقل أصحوسمـو اًمثالصمي) (:  5/ )

 :وًمـو ,ٓ خيوًمػ إصؾ ذم اًمنموط, صمؿ اًمقوقء يصح سمدون اًمـقي يمذا اًمتقؿؿ ُػ ؾَ واخلَ  ,ٌػ ؾَ اًمتقؿؿ ظَم 

قمـد احلوضمي, واحلوضمي إكام شمعرف سموًمـقي سمخالف  عؾ ـمفورةً وإكام ضُم  طمؼقؼقيٍ  طفورةٍ أن اًمتقؿؿ ًمقس سم

 (.شؽمط ًمف اًمـقيومال يُ  ,ًمقصػم ـمفورةً  شؽمط ًمف احلوضميُ ومال يُ  طمؼقؼقيٌ  اًمقوقء؛ ٕكف ـمفورةٌ 

 (. 1 / )ط : هنويي( 3)
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قمغم ـمريؼ شمعديي طمؽؿ  ( )ومؼد أوضمبتؿ اًمؽػورة سموٕيمؾ واًمنمب ذم رمضون: ومنن ىمقؾ

إًمقف مع أن إيمؾ واًمنمب ًمقس سمـظػٍم ًمؾجامع؛ عمو ذم اجلامع مـ  ( )اًمـص اًمقارد ذم اجلامع

ذم إيمؾ  ( )ا يتعؾؼ سمف احلد رمجًو ذم همػم اعمِْؾؽ وذًمؽ ٓ يقضمداجلـويي قمغم حمؾ اًمػعؾ؛ وهلذ

سمطريؼ شمعديي احلؽؿ مـ اًمقطء احلالل إًمقف وهق  ( )واًمنمب, وأصمبتؿ طمرمي اعمصوهرة سموًمزكو

واًمزكو طمراٌم ٓ يثبً سمف اًمـسى, , ومألنَّ إصؾ طمالٌل يثبً سمف اًمـسى, ًمقس سمـظػٍم ًمف

وهق ًمقس سمـظػٍم ًمف؛ وموًمبقع منموٌع  (6() )بقع سموًمغصىويمذًمؽ أصمبتؿ اعمؾؽ اًمذي هق طمؽؿ اًم

 .واًمغصى قمدواٌن حمٌض وهق ود اعمنموع

ؼ ـطريـورة سمـػـو اًمؽـبــو أوضمــ مـومـح, ورةـػـي اًمؽـلًمـو ذم مسـأم: وـىمؾـ

وس ـورات سموًمؼقـوت اًمؽػـؾـو أن إصمبــ أصـوم! ذا؟ـول هـُيؼ ( )ػـؾ سموًمرأي, يمقـعؾقـاًمت

                                                   

 .3/15, ؛ اعمبسقط ًمؾؿصـػ05 / , اعمبسقط ًمؾشقبوين: يـظر ( )

ًُ  :ومؼول اًمـبل  أشمك رضمٌؾ  :ىمول  هريرة ـ أيبقم, يٌ إقمرايبطمد: اًمـص هق ( ) وىمعً قمغم أهكم  ,هؾؽ

» : ىمول ,ٓ أؾمتطقع: ىمول شومصؿ ؿمفريـ متتوسمعلم » :ىمول ,ًمقس زم :ىمول ش أقمتؼ رىمبي» :ىمول ,ذم رمضون

أيـ » :ومؼول -ؾتَ ؽْ اعمِ  ُق رَ ىمول إسمراهقؿ اًمعَ  -ومقف متر ٍق رَ ومليت سمعَ  ,ٓ أضمد: ىمولش  وملـمعؿ ؾمتلم مسؽقـوً 

ًٍ  واهلل مو سملم ٓسمتقفو أهُؾ  !قمغم أومؼر مـل :ىمولش اًمسوئؾ شمصدق هبو  طمتك  ومضحؽ اًمـبل  ؛أومؼر مـو سمق

 .ش وملكتؿ إذاً »: ىمول ,سمدت كقاضمذه

 (.1051, سمرىمؿ, سموب اًمتبسؿ واًمضحؽ, يمتوب إدب) , أظمرضمف اًمبخوري

 .إٓ :(ف)ذم سمعدهو  (3)

 . 0 /3, ٓظمتقور؛ ا55 /1, اعمبسقط ًمؾؿصـػ: يـظر (1)

 .5/191, ؛ اعمحقط اًمؼمهوين13 /1, سمدائع اًمصـوئع: يـظر (5)

 (.أ/1  )ف : هنويي (1)

 .ومؽقػ :(ط)ذم (1) 
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إكام أوضمبـو  ( )ومنهنو شمـزع إمم اًمعؼقسموت يموحلد, وًمؽـ, اًمػطر ( )يمػورةظمصقصًو   ( )ٓ جيقز

ومعؾقف مو قمغم , مـ أومطر ذم رمضون »: اًمؽػورة سموًمـص اًمقارد سمؾػظ اًمػطر, وهق ىمقًمف 

ومنن ريمـ اًمصقم هق اًمؽػ قمـ , أهنام كظػمان ذم طمؽؿ اًمصقم ( )صمؿ ىمد سمقـو, ( )ش اعمظوهر

سموقمتبور اجلـويي قمغم اًمصقم سمتػقيً ريمـف قمغم أسمؾغ اىمتضوء اًمشفقشملم, ووضمقب اًمؽػورة 

ٓ سموقمتبور اجلـويي قمغم اعمحؾ, وذم اجلـويي قمغم اًمصقم مهو ؾمقاء, ووضمقب , اًمقضمقه

                                                   

ضمريون اًمؼقوس ذم اعمؼدرات, واحلدود, واًمؽػورات, يمـصى اًمزيمقات, وقمدد اًمصؾقات واًمريمعوت,  ( )

 ػورات, هق مذهى أمحد,وأروش اجلـويوت وكحقهو, وطمد اًمزاين واًمؼذف واًمنمب وؾموئر اًمؽ

ذح خمتٍم  .ٕيب طمـقػي وأصحوسمف واًمشوومعل, واسمـ اًمؼصور واًمبوضمل مـ اعموًمؽقي وأيمثر اًمـوس, ظمالوموً 

 . 3/15, اًمرووي

, ؛ اًمؼمهون95: ص, ؛ اًمؾؿع ًمؾشػمازي05 /1, ؛ اًمػصقل ًمؾجصوص11 / , اعمعتؿد: ويـظر

, ؛ اعمستصػك01 / , اـمع إدًمي؛ ىمق330/ , اًمعؾؿقي. ط, ؛ أصقل اًمبزدوي مع اًمؽشػ551/ 

؛  5/11, ؛ اعمحصقل 1/1, ؛ اإلطمؽوم ًمممدي95 / , ؛ رووي اًمـوفمر 33: ص, اًمعؾؿقي. ط

؛ 3  / , ؛اًمتؾقيح قمغم اًمتقوقح 5 : ص, ؛ اعمختٍم ًمؾبعكم5 1: ص, ذح شمـؼقح اًمػصقل

 .1/11, اًمبحر اعمحقط

 .ذم يمػورة :(ط)ذم  ( )

 (.د)همػم مثبتي ذم , ًمؽـ: ىمقًمف (3)

وىمول احلوومظ ذم اًمدرايي . طمديٌ همريٌى هبذا اًمؾػظ(: 119/ )ىمول اًمزيؾعل ذم كصى اًمرايي  (1)

وىمد ورد ذم  ,واعمعروف ذم ذًمؽ ىمصي اًمذي ضمومع ذم رمضون ,مل أضمده هؽذا (: )310سمرىمؿ,19 / )

ـل مـ وأظمرضمف اًمدارىمط ,احلديٌش  أومطر ذم رمضون أن يعتؼ رىمبي أمر رضمالً  »: سمعض ـمرىمف أن اًمـبل 

ٌُ  ,"مـ رمضون سمؽػورة اًمظفور أمر اًمذي أومطر يقموً  " :ـمريؼ جموهد قمـ أيب هريرة أن اًمـبل   واحلدي

 (.سملم إظمبور شمقومقؼوً  ,واعمراد سملكف أومطر سموجلامع ٓ سمغػمه ,واًمؼصي واطمدةٌ  واطمدٌ 

 .9  : ص, ذم سمدايي هذا اًمػصؾ (5)
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 ومصؾ  ذوط اًمؼقوس

ت ًمريمـ اًمصقم صقرًة ومعـك, واجلامع آًمٌي ًمذًمؽ يموٕيمؾ  ( )اًمؽػورة سموقمتبور اًمػطر اعُمػقِّ

  .واًمنمب

وًمسفؿ واًمسقػ, ومنن اًمؼصوص جيى ومو هذا إٓ كظػم إجيوب اًمؼصوص ذم اًمؼتؾ سم

اًمػعؾ, يموًمسفؿ, ومال يؽقن ذًمؽ سمطريؼ شمعديي احلؽؿ  ( )سموًمؼتؾ اًمعؿد واًمسقػ آًمٌي ًمذًمؽ

, إكام اًمتعديي ومقام ىموًمف اخلصؿ  .( )إن اًمؽػورة دمى سمجامع اعمقتي واًمبفقؿي :مـ حمؾٍّ إمم حمؾٍّ

ػم مجوع إهؾ ذم سموـمٌؾ؛ ٕن مجوع اعمقتي واًمبفقؿي ًمقس كظ وقمـدكو هذا اًمتعؾقؾ

اًمطبوع اًمسؾقؿي؛ ًمؼصد ىمضوء  إًمقف ( )شمػقيً ريمـ اًمصقم؛ ومنن ومقات اًمريمـ معـًك سمام متقؾ

وومرج اعمقتي واًمبفقؿي ًمقس هبذه اًمصػي, ومؽون هذا , اًمشفقة, وذًمؽ خيتص سمؿحؾٍّ مشتفًك 

 .ومؽون سموـمالً , سمـظػٍم ًمألصؾ ( )شمعؾقاًل ًمتعديي احلؽؿ إمم مو ًمقس

 ( )وموٕصؾ ذم صمبقت احلرمي ًمقس هق اًمقطء سموًمقًمد اًمذي َيـَْخؾُِؼ , (6)وملمو مسلًمي اًمزكو

مـ اعموءيـ إذا اضمتؿعو ذم اًمرطمؿ؛ ٕكف مـ مجؾي اًمبنم ًمف مـ احلرموت مو ًمغػمه مـ سمـل آدم, 

معـك  صمؿ شمتعدى شمؾؽ احلرمي إمم اًمزوضملم سموقمتبور أن اكخالق اًمقًمد يمون مـ موئفام, ومقثبً

                                                   

 (.أ/ 1 )د : هنويي ( )

 (.ب/11 ) :سمدايي( ) 

؛ حتػي 99 /3, ؛ طموؿمقي اًمشؼمامؾز قمغم هنويي اعمحتوج 1 / , ؛ اًمغرر اًمبفقي511/ , اًمقؾمقط: ـظري (3)

 .3  / , احلبقى

 .يؿقؾ :(ف)ذم (1) 

 (.13 / )ط : هنويي (5)

, سمدائع اًمصـوئع ؛55 /1, اعمبسقط ًمؾؿصـػ؛ 15 / , ومتووى اًمسغدي: يـظر .يؼصد صمبقت احلرمي سموًمزكو (1)

 . 0 /3, آظمتقور ؛51 / , ؛ اهلدايي10 / 

 .يتخّؾؼ(: ط)ذم  (1)
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 ومصؾ  ذوط اًمؼقوس

ًمقًمد, ومقصػم أمفوهتو وسمـوهتو ذم احلرمي قمؾقف يملمفوشمف وسمـوشمف, ويصػم آحتود سمقـفام سمقاؾمطي ا

آسموؤه وأسمـوؤه ذم يمقهنو حمرمًي قمؾقفؿ يمآسموئفو وأسمـوئفو, صمؿ ُيؼوم مو هق اًمسبى ٓضمتامع اعموءيـ 

 خيتص  -وهق اًمقطء-ذم اًمرطمؿ 
ٍ
مؼوم طمؼقؼي آضمتامع؛ إلصمبوت هذه احلرمي, وذًمؽ سمقطء

صػي احلؾ ذم هذا اعمعـك, وٓ أصمر حلرمي اًمقطء ذم مـع هذا سمؿحؾ احلرث, وٓ معتؼم سم

اعمعـك اًمذي ٕضمؾف أىمقؿ هذا اًمسبى مؼوم مو هق إصؾ ذم إصمبوت احلرمي, إٓ أنَّ إىمومي 

 .آطمتقوط وهق احلرمي اًمسبى مؼوم مو هق إصؾ ومقام يؽقن مبـقًو قمغم

اًمقطُء مطؾؼًو مؼوم مو هق  ذم معـك آطمتقوط, ومؾفذا ٓ ُيؼومُ  ( )واًمـسى ًمقس سمـظػمه

, وٓ يدظمؾ قمغم هذا أن هذه احلرمي ٓ شمتعدى إمم ( )إصؾ طمؼقؼًي ذم إصمبوت اًمـسى

أظمقاهتو يملظمقاشمف ذم طمؼف؛ ٕن أصؾ احلرمي ٓ يؿؽـ  ( )إظمقات واًمعامت قمغم أن جيعؾ

 إصمبوشمف سموًمتعؾقؾ سموًمرأي, وإكام يثبً سموًمـص, واًمـص مو ورد سمومتداد هذه احلرمي إمم

إظمقات واًمعامت, ومتعديي احلرمي إًمقفام شمؽقن شمغقػمًا حلؽؿ اًمـص, وىمد سمقـو أن ذًمؽ ٓ 

 .جيقز سموًمتعؾقؾ

وقمغم هذا ومصؾ اًمغصى, ومنكو ٓ كقضمى اعمؾؽ سمف طمؽاًم ًمؾغصى, يمام كقضمبف سموًمبقع, 

وإكام كثبً اعمؾؽ سمف ذـمًو ًمؾضامن اًمذي هق طمؽؿ اًمغصى, وذًمؽ اًمضامن طمؽٌؿ منموٌع 

 .يمقن إصؾ منموقمًو يؼتيض أن يؽقن ذـمف منموقموً يموًمبقع, و

                                                   

 .اعمقرد وهق اًمـؽوح: أي: ذم هومش إم ( )

 .وٓ يثبً اًمـسى, سمؿطؾؼ اًمقطء شمثبً طُمرمُي اعمصوهرة: ذم هومش إم ( )

 .59 /1, اعمبسقط ًمؾؿصـػ: يـظر

 (.ب/1  )ف : هنويي (3)
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 ومصؾ  ذوط اًمؼقوس

ُز اًمؼقل سمقضمقب اًمؽػورة ذم : ( )وٓ كص ومقف: وسمقون ىمقًمـو ذم ومصقٍل, مـفو أكو ٓ ُكجقِّ

؛ ٕكف شمعؾقؾ إصؾ ًمتعديي احلؽؿ إمم ومرٍع ومقف ( )اخلطل ( )قمغم ىمتؾ ( )اًمؼتؾ اًمعؿد سموًمؼقوس

 .كصٌّ قمغم طِمَدةٍ 

ُز اًمؼقل سمقضمق سموًمؼقوس قمغم اخلطل هلذا اعمعـك  ( )ب اًمديي ذم اًمعؿد اعمحضوٓ ُكجقِّ

 .أيضوً 

سموًمؼقوس قمغم اًمقؿلم اعمعؼقدة قمغم أمٍر ذم  (6)وٓ كقضمى اًمؽػورة ذم اًمقؿلم اًمغؿقس

 .اعمستؼبؾ هلذا اعمعـك أيضوً 

سموًمؼقوس قمغم  ( )ـ شُمٍَمُف إًمقف اًمصدىموت ؾمقى اًمزيموةمَ  وٓ كشؽمط صػي اإليامن ذم

 .( )و ومقف مـ شمعؾقؾ إصؾ ًمتعديي احلؽؿ إمم مو ومقف كصٌّ آظمر؛ عم( )اًمزيموة

؛ (  )وٓ كشؽمط اإليامن ذم اًمرىمبي ذم يمػورة اًمظفور واًمقؿلم سموًمؼقوس قمغم يمػورة اًمؼتؾ

ٕن ومقف شمعؾقؾ إصؾ ًمتعديي احلؽؿ سمف إمم حمؾٍّ ومقف كصٌّ آظمر, وومقف شَمَعّرٌض حلؽؿ اًمـص 

                                                   

 .ذع ذم ذح هذه اجلؿؾي مـ اًمنمط اًمثوًمٌ ( )

 (.أ/11 ) :سمدايي ( )

 .اًمؼتؾ :(د)و( ط)ذم (3) 

 .1/51 , ؛ اعمبسقط ًمؾؿصـػ   /3, ؛ أطمؽوم اًمؼرآن ًمؾجصوص1/131, اعمبسقط ًمؾشقبوين: يـظر (1)

 .1/51 , ؛ اعمبسقط ًمؾؿصـػ55 / , ؛ أطمؽوم اًمؼرآن ًمؾجصوص1/131, اعمبسقط ًمؾشقبوين: يـظر (5)

 .01 /5, ؛ اعمبسقط ًمؾؿصـػ   /1, صوص؛ أطمؽوم اًمؼرآن ًمؾج39 /3, اعمبسقط ًمؾشقبوين: يـظر (1)

 . 1  / , ؛ آظمتقور 1/9, اعمبسقط ًمؾؿصـػ: يـظر(1) 

 (.11 / )ط : هنويي ( )

 .5 مـ أيي :اعمؿتحـيؾمقرة  ,أيي چڃ  چ      چ  چ  چ   ڇ  ڇ  چ : وهق ىمقًمف شمعومم: ذم هومش إم (9)

 . 5/ , ؛ سمدايي اعمبتدي1/3, ػ؛ اعمبسقط ًمؾؿصـ  5/3, أطمؽوم اًمؼرآن ًمؾجصوص: يـظر (0 )

تيان جمهح 

مه انشرط 

 انثانث
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 ومصؾ  ذوط اًمؼقوس

ذم يمػورة اًمقؿلم  ( )ًمتؼققد, وسمعد مو صمبتً اًمرىمبي مطؾؼيً أظمر سموًمتغقػم؛ ومنن اإلـمالق همػم ا

إلـمالق ذم اعمؼقَّد ومنصمبوت اًمتؼققد ومقف سموإليامن يؽقن شمغقػمًا, يمام أنَّ إصمبوت صػي ا, ( )واًمظفور

عمو شمؼقَّدت سموًمدظمقل ( )ومنن احلرمي ذم اًمرسموئى ,يؽقن شمغقػماً 
, يمون شمعؾقؾ أمفوت اًمـسوء؛ ( )

, ( )طمرمي اًمرسموئى يؽقن شمغقػمًا ٓ جيقز اعمصػم إًمقف سموًمرأيإلصمبوت صػي اإلـمالق ذم 

 .ومؽذًمؽ إصمبوت اًمتؼققد ومقام يمون مطؾؼًو سموًمـص

إن اًمنمط أن يبؼك طمؽؿ اًمـص سمعد اًمتعؾقؾ ذم : , وهق مو ىمؾـو(6)وسمقون اًمػصؾ اًمراسمع

ًا طمؽؿ  اًمـص ذم إصؾ قمغم مو يمون ىمبؾف؛ ومألكف عمو صمبً أن اًمتعؾقؾ ٓ جيقز أن يؽقن ُمغػمِّ

                                                   

 .مطؾؼوً (: ط)و( ف)ذم  ( )

ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  چ  :صمبً إـمالق اًمرىمبي ذم يمػورة اًمقؿلم سمؼقًمف شمعومم ( )

مـ :ؾمقرة اعموئدة  چىىائائ ەئۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې     ۋٴۇ

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ     ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  چ : وذم يمػورة اًمظفور سمؼقًمف شمعومم, 59أيي 

 .3أيي : ؾمقرة اعمجودًمي چگ  گ  گ  ڳ    گک  ک    ک  کڑ

 (.ب/ 1 )د : هنويي (3)

   ںڻ ڳڳڳڳڱڱڱڱںچ:وذًمؽ يمام ضموء ذم ىمقًمف شمعومم (1)

 .3  مـ أيي :اًمـسوءؾمقرة  چڻڻۀۀہ ڻ

تحرم ُأم اًمزوضمي سمؿجرد وم, يؼصد أن اؿمؽماط اًمدظمقل سموٕم ًمتحريؿ اًمرسمقبي ٓ يعقد قمغم أمفوت اًمـسوء (5)

 .اًمعؼد قمغم اسمـتفو

؛ أطمؽوم اًمؼرآن ٓسمـ 91/ , ؛ أطمؽوم اًمؼرآن ًمؾجصوص53 / ,أطمؽوم اًمؼرآن ًمؾشوومعل: يـظر

 .151/ , اًمعريب

 .يؼصد اًمنمط اًمراسمع مـ ذوط اًمؼقوس (1)

شرح 

َتطثيك 

عهّ 

انشرط 

 انراتع
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 ومصؾ  ذوط اًمؼقوس

ًا طمؽؿ إصؾ ذم كػسف, ومػل يمؾ  ( )اًمػروع صمبً سمطريؼ إومم أكف ٓ جيقز أن يؽقن ُمغػمِّ

مقوٍع ٓ يبؼك احلؽؿ ذم اعمـصقص سمعد اًمتعؾقؾ قمغم مو يمون ىمبؾف, ومذًمؽ اًمتعؾقؾ يؽقن 

ز اًمتعؾقؾ ذم ىمبقل ؿمفودة اعمحدود ذم  ًا حلؽؿ إصؾ؛ وهلذا مل ُكجقِّ سموـماًل, ًمؽقكف ُمغػمِّ

سموًمؼقوس قمغم اعمحدود ذم ؾموئر اجلرائؿ سمعؾي أكف حمدوٌد ذم يمبػمٍة؛ ٕن  ( )ًمؼذف سمعد اًمتقسميا

هذا اًمتعؾقؾ  ( )ومننَّ ىمبؾ, سمعد هذا اًمتعؾقؾ ٓ يبؼك طمؽؿ اًمـص اًمقارد ومقف قمغم مو يمون ىمبؾف

ه, وسمعد اًمتعؾقؾ يتغػم هذا, يؽقن هق ؾموىمط اًمشفودة سموًمـص أسمداً  اًم حلدِّ  ( )ويؽقن ذًمؽ متؿِّ

وسمعده يؽقن متوم احلد, , احلؽؿ, ومنن اجلؾد ىمبؾ هذا اًمتعؾقؾ يؽقن سمعض احلد ذم طمؼف

إن اجلؾد إذا مل ُيَضؿَّ إًمقف اًمتغريى ذم زكو اًمبؽر : ومقؽقن شمغقػمًا قمغم كحق مو ىمؾـو ذم اًمتغريى

يؽقن طمدًا يموماًل, وإذا ُوؿَّ إًمقف اًمتغريى يؽقن سمعض احلد
( ). 

 (6)ذفـؼـس اًمـػـــف سمـودشمـفـول ؿمـطـف اهلل ذم إسمـل رمحعـوومـؾ اًمشـعؾقـؽ شمـذًمـويم

ل ـؽؿ ومـحـؾـٌر ًمـقـقـغـف شمـٕك ٌؾ؛ـوـمـؿ سمـرائـجـر اًمـوئـك ؾمـؾـقم ( )وسـقـؼـوًمـسم

                                                   

 .سموًمطريؼ :(ط)ذم ( ) 

 .شمقسمتفمجفقر احلـػقي يرون قمدم ىمبقل ؿمفودة اعمحدود ذم اًمؼذف طمتك سمعد  ( )

 .  3/31, ؛ حتػي اًمػؼفوء1/51 , ؛ اعمبسقط ًمؾؿصـػ5  /5, أطمؽوم اًمؼرآن ًمؾجصوص: يـظر

ٌؿ ًمؾؽالم وًمقس إيراداً . ىمقؾ :(د)و ( ط)ذم (3)   .وهق ظمطل؛ ٕكف ُمتؿِّ

 (.أ/1  )ف : هنويي (1)

 چٺ  ٺ    ٿ    ڀ  ٺ   ٺچ  :وطمجتـو ومقف ىمقًمف شمعومم (: )...9/31)ىمول اعمصـػ رمحف اهلل ذم مبسقـمف (5) 

ومؾق أوضمبـو معف اًمتغريى يمون اجلؾد سمعض  ,واًمزك ومؼد ضمعؾ اجلؾد مجقع طمدِّ  ,  مـ أيي :اًمـقرؾمقرة 

 (. اًمـسخ ُل دِ عْ قمغم اًمـص وذًمؽ يَ  ومقؽقن زيودةً  ,احلدِّ 

 .1 /1 , ؛ احلووي اًمؽبػم09 /1, إم: يـظر (1)

 (.ب/11 ) :سمدايي(1) 
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 ومصؾ  ذوط اًمؼقوس

ًٌ سموًمـص إلىمومي( )صـاًمـ  ( ), ومنن مدة اًمعجز قمـ إىمومي أرسمعٍي مـ اًمشفداء سمعد اًمؼذف صموسم

ذف سمدون اقمتبور شمؾؽ اعمدة سمطريؼ اًمتعؾقؾ اجلؾد وإؾمؼوط اًمشفودة, ومؽون إصمبوشمف سمـػس اًمؼ

 .سموـماًل؛ ٕن طمؽؿ اًمـص ٓ يبؼك سمعد اًمتعؾقؾ قمغم مو يمون ىمبؾف

أو , ويمذًمؽ اًمؼقل سمسؼقط ؿمفودة اًمػوؾمؼ أصاًل سموًمؼقوس قمغم اعمحدود ذم اًمؼذف

قمغم اًمعبد واًمصبل سموـمٌؾ؛ ٕن احلؽؿ اًمثوسمً سموًمـص ذم طمؼ اًمػوؾمؼ اًمتقىمػ ذم ؿمفودشمف, 

ومقف ٓ يبؼك اًمتقىمػ, ومحؽؿ اًمـص سمعد هذا اًمتعؾقؾ ٓ يبؼك  ( )ضمفي اًمبطالنوسمعد شمعقلم 

 .قمغم مو يمون ىمبؾف

ٕن احلؽؿ اًمثوسمً  ؛( )سمؾعون اًمزوج ( )اًمػرىمي سملم اًمزوضملم ٓ شمؼع: ويمذًمؽ ىمؾـو

 وًمقس ومقف مو يقضمى اًمػرىمي, اًمؾعون مـ اجلوكبلم, وهل ؿمفوداٌت مميمدٌة سموٕيامن (6)سموًمـص

                                                   

 .سموًمـص(: ط)ذم  ( )

 (.15 / ) ط: هنويي(  )

اعمحؽؿ واعمحقط إقمظؿ؛ اعمصبوح : ذم  "سمطؾ"يـظر مودة . اًمضقوع واخلنان: وىمقؾ, اًمػسود: اًمبطالن ًمغي (3)

 .اعمـػم؛ شموج اًمعروس

وذم اعمعومالت قمـد . يموًمصالة سمغػم ووقء, قمدم اقمتبورهو طمتك يملن مل شمؽـ: ذم اًمعبودات: واصطالطموً 

وقمـد اجلؿفقر هق . أو قمدم منموقمقي اًمٌمء ذم أصؾف, صموره قمؾقفقمدم صالطمقي اًمٌمء ًمؽمشمى آ: احلـػقي هق

 .أن شمؼع اعمعومؾي قمغم وضمٍف همػم منموٍع سملصؾف أو سمقصػف أو هبام: وهق, مرادٌف ًمؾػسود

 .19 / , ؛ دؾمتقر اًمعؾامء11 / , ؛ مجع اجلقامع319/ , اًمعؾؿقي. ط, يمشػ إهار: يـظر

 .يؼع(: د)ذم  (1)

وىمد ّسح سمف ذم يمتوسمف إم , لم اًمزوضملم شمؼع سمؾعون اًمزوج هق ىمقل اًمشوومعل رمحف اهللاًمؼقل سملن اًمػرىمي سم (5)

 .ٓ شمؼع إٓ سمحؽؿ اًمؼويض: ومجفقر احلـػقي يؼقًمقن, (5/309)

  .1/10, ؛ اعمبسقط ًمؾؿصـػ11/  , ؛ احلووي اًمؽبػم5/309, إم: يـظر ذم اعمسلًمي

 ﮺﮻﮼ ﮽ ﮾ ﮿ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ چ :هق ىمقًمف شمعومم (1)

= 
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 ومصؾ  ذوط اًمؼقوس

أهنام ٓ جيتؿعون أسمدًا, وذًمؽ أيضًو ٓ يؼتيض زوال اعمؾؽ سمف يمام  ( )ً سموًمـصسمقـفام, وىمد صمب

سمعد إؾمالم اعمرأة ىمبؾ إؾمالم اًمزوج, ومنصمبوت طمؽؿ اًمػرىمي سمؼذف اًمزوج قمـد ًمعوكف ٓ جيقز 

سمطريؼ اًمتعؾقؾ؛ ٕكف ٓ يبؼك طمؽؿ اًمـص سمعد هذا اًمتعؾقؾ قمغم مو يمون ىمبؾف, ومؼبؾف اعمذيمقر 

يؽقن سمعض احلؽؿ, إٓ أن سمعد مو ومرهمو مـ اًمؾعون يتحؼؼ ومقات وسمعده  مجقع احلؽؿ,

اإلمسوك سموعمعروف مو دامو ُمٍميَّـ قمغم ذًمؽ, واؾمتحؼوق اًمػرىمي قمـد ومقات اإلمسوك 

يمام سمعد إؾمالم أطمد اًمزوضملم إذا أسمك أظمر  ,سموعمعروف يثبً مقىمقومًو قمغم ىمضوء اًمؼويض سمف

 .اإلؾمالم

ـُ  ( )إذا أيمَذب: ويمذًمؽ ىمؾـو َب احلدّ  اعمالقم ؛ ٕن ( )ضموز ًمف أن يتزوضمفو ,كػَسف ورُضِ

وسمعد اإليمذاب ٓ يؽقن متالقمـًو, سمدًمقؾ أكف , اًمثوسمً سموًمـص أن اعمتالقمـلم ٓ جيتؿعون أسمداً 

                                                   

﯀﯁ڭڭڭڭۇۇ

 .9 – 1: اًمـقرؾمقرة   چۆۆۈۈٴۇۋجئحئ

ىمول اسمـ اعمؾؼـ ذم اًمبدر , ش ااعمتالقمـون ٓ جيتؿعون أسمد »: سمؾػظ( 1/10)ذيمره اعمصـػ رمحف اهلل ذم مبسقـمف  ( )

هلل ذم ؾمــفام مـ روايي اسمـ قمؿر ريض اواًمبقفؼل  هذا احلديٌ صحقح رواه اًمدارىمطـل(:55 /5)اعمـػم

 ومػرق رؾمقل اهلل :هلام مـ طمديٌ ؾمفؾٍ  , وذم رواييٍ ش جيتؿعون أسمداً  اعمتالقمـون إذا شمػرىمو ٓ»:قمـفام سمؾػظ

 ٕيب داود ذم طمديٌ ؾمفؾٍ  إؾمـوده صحقح, وذم رواييٍ : ىمول اًمبقفؼل ,ش ٓ جيتؿعون أسمداً »  :وىمول ,سمقـفام

, اًمطالق)ؾمــ أيب داود : يـظر. ش ؿ ٓ جيتؿعون أسمداً سمقـفام, صم َق ػرَّ مضً اًمسـي سمعد ذم اعمتالقمـلم أن يُ »: أيضوً 

, 1/109) اًمبقفؼل؛ؾمــ (3101سمرىمؿ , 5 1/1) اًمدارىمطـل؛ ؾمــ ( 5  : رىمؿ, سموب ذم اًمؾعون

 (.5150 سمرىمؿ

 .يمّذب(: ط)ذم  ( )

؛ 55 /5, ؛ أطمؽوم اًمؼرآن ًمؾجصوص131/ , أطمؽوم اًمؼرآن ًمؾطحووي: يـظر. ظمالومًو ٕيب يقؾمػ وزومر (3)

 .9 /3, ؛ شمبقلم احلؼوئؼ3/155, ؛ اعمحقط اًمؼمهوين1/13, اعمعرومي. ط, طاعمبسق
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 ومصؾ  ذوط اًمؼقوس

ومال جيتؿع اًمؾعون واحلد سمؼذٍف واطمٍد, ومؿـ رضورة اًمؼقل سمنىمومي , ُيؼوم قمؾقف طمد اًمؼذف

ومنكف ُيؼوم احلد قمؾقف وٓ , ب كػسف ىمبؾ اًمؾعوناحلد قمؾقف أن ٓ يبؼك مالقمـًو, وهلذا ًمق أيمذ

إن يمون ىمبؾ ىمضوء اًمؼويض : ىمؾـو, كػسف ( )يالقمـفو, ومنذا ظمرج مـ أن يؽقن مالقمـًو سمنيمذاسمف

احلرمي  سموًمػرىمي مل يػرق سمقـفام, وإن يمون سمعد اًمؼضوء ضموز ًمف أن يتزوضمفو؛ ٕكو ًمق سمّؼقـو

مل يبؼ طمؽؿ اًمـص سمعد اًمتعؾقؾ قمغم مو سموًمؼقوس قمغم احلرمي اًمثوسمتي سموًمرووع واعمصوهرة 

سملم اعمتالقمـلم, وسمعد  ( )طمرمي آضمتامع ( )يمون ىمبؾف, ومننَّ ىمبؾ اًمتعؾقؾ يمون اًمثوسمً سموًمـص

 .( )واهلل أقمؾؿ, ( )اًمتعؾقؾ شمؽقن طمرمي آضمتامع سملم همػم اعمتالقمـلم

سوواة سملم أن طمؽؿ كص اًمرسمو اعم: (6)ومؼد ومعؾتؿ مو أكؽرمتقه ذم ومصقٍل, مـفو: ومنن ىمقؾ

ومؾؿ يبؼ طمؽؿ , ( )اًمؼؾقؾ واًمؽثػم ىمبؾ اًمتعؾقؾ, صمؿ سمعد اًمتعؾقؾ ظمصصتؿ اًمؼؾقؾ مـ احلـطي

 .اًمـص سمعد اًمتعؾقؾ سموًمؽقؾ ذم اعمـصقص قمغم مو يمون ىمبؾف

ًو ًمؾػؼػم سموًمـص  , صمؿ سموًمتعؾقؾ سموعموًمقي( )ويمذًمؽ اًمشوة سمصقرهتو ومعـوهو صور ُمسَتحؼَّ

                                                   

 .سمنيمذاب :(د)ذم  ( )

 (.11 / )ط : هنويي ( )

 (.أ/13 )د : وهنويي, (ب/1  )ف : هنويي (3)

 (.ف)ؾموىمٌط مـ . وسمعد اًمتعؾقؾ شمؽقن طمرمي آضمتامع سملم همػم اعمتالقمـلم: ىمقًمف (1)

ًٍ , واهلل أقمؾؿ: ىمقًمف(5)  ًٌ ذم , (ط)و( ف)ذم  همػم مثب  .سموًمصقاب: وسمعده, (د)ومثب

 (.أ/15 ) :سمدايي(1) 

  .39 : ص, ؛ سمدايي اعمبتدي1 / , ؛ حتػي اًمػؼفوء11 /  , اعمبسقط ًمؾؿصـػ: يـظر(1) 

قمغم اًمؼقل سملن اًمالم  ,10 مـ أيي :اًمتقسميؾمقرة  چڻ  ڻ   ڻ  ۀ  چ  :هق ىمقًمف شمعومم (5)

 .ًمؾتؿؾقؽ

إيراداخ 

عهّ 

 انحىفيح
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 ومصؾ  ذوط اًمؼقوس

يبؼ طمؽؿ اًمـص سمعد اًمتعؾقؾ ذم اعمـصقص قمغم مو ومؾؿ , ( )أسمطؾتؿ طمؼف قمـ اًمصقرة 

مع أكف ٓ جيقز اؾمتعامل اًمؼقوس , يمون ىمبؾف, وضمّقزشمؿ هذا اًمتعؾقؾ؛ إلسمطول طمؼِّ اعُمستِحؼِّ 

 .قمـ اًمصقرة أو اعمعـك يمام ذم ؾموئر طمؼقق اًمعبود ذم إسمطول طمؼ اعمستِحؼِّ 

سمالم  طمؼ إصـوف ذم اًمصدىموت؛ ًمقضمقد اإلووومي إًمقفؿ ( )وىمد صمبً سموًمـص

وضمّقزشمؿ اًمٍمف إمم , اًمتؿؾقؽ, صمؿ سموًمتعؾقؾ سموحلوضمي همػّمشمؿ هذا احلؽؿ ذم اعمـصقص

 .( )صـٍػ واطمدٍ 

وضمقب اًمتؽػػم سمنـمعوم قمنمة مسويملم, صمؿ سموًمتعؾقؾ همػّمشمؿ هذا  ( )وصمبً سموًمـص

 .( )ومجّقزشمؿ اًمٍمف إمم مسؽلٍم واطمٍد ذم قمنمة أيوم, احلؽؿ ذم اعمـصقص

بػم قمـد اًمنموع ذم اًمصالة, صمؿ سموًمتعؾقؾ سموًمثـوء وذيمر اهلل صمبً ًمزوم اًمتؽ (6)وسموًمـص

 طمتك ضمّقزشمؿ اومتتوح اًمصالة سمغػم ًمػظ, قمغم ؾمبقؾ اًمتعظقؿ همػمشمؿ هذا احلؽؿ ذم اعمـصقص

                                                   

ذاهتو؛ ٕن احلـػقي جيّقزون إظمراج اًمؼقؿي سمدًٓ قمـ اًمشوة وهمػمهو مـ أصـوف قمقـفو و: صقرهتو أي ( )

 . واهلل أقمؾؿ, اًمزيموة

 .53: ص, ؛ اًمغرة اعمـقػي0  / , ؛ آظمتقور51 / , اعمعرومي. ط, اعمبسقط: يـظر

ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ ہہھھ چ :اًمـص هق ىمقًمف شمعومم ( )

 .10 أيي :اًمتقسميؾمقرة  چھھےےۓۓ﮲﮳﮴﮵﮶﮷﮸

, ؛ اعمبسقط1/311, ؛ أطمؽوم اًمؼرآن ًمؾجصوص1  / , اجلومع اًمصغػم مع اًمـوومع اًمؽبػم: يـظر (3)

3/9. 

 مـ أيي :اعموئدةؾمقرة  چۋ  ۅ   ۅ  ۉ     ۋۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇچ : هق ىمقًمف شمعومم (1)

59. 

 .311: ص, ؛ ًمسون احلؽوم1 /1, ؛ اعمبسقط ًمؾؿصـػ5  /1, أطمؽوم اًمؼرآن ًمؾجصوص: يـظر (5)

أظمرضمف أسمق داود ذم ؾمــف , شمػتوح اًمصالة اًمقوقء وحتريؿفو اًمتؽبػم وحتؾقؾفو اًمتسؾقؿ »:  يمؼقل اًمـبل (1)

= 



 

 

262 

 

 ومصؾ  ذوط اًمؼقوس

 .( () )اًمتؽبػم 

صمبً وضمقب اؾمتعامل اعموء؛ ًمتطفػم اًمثقب قمـ اًمـجوؾمي, صمؿ همػمشمؿ  ( )وسموًمـص

طمتك ضمّقزشمؿ شمطفػم , هذا احلؽؿ ذم اعمـصقص -سمؽقكف مزياًل ًمؾعلم وإصمر-سموًمتعؾقؾ 

 .( )اًمثقب اًمـجس سموؾمتعامل ؾموئر اعموئعوت ؾمقى اعموء

ومفق دقمقى مـ همػم شملّمٍؾ, وإكو مو ظمصصـو اًمؼؾقؾ مـ اًمؼم إٓ , أمو إول: ىمؾـو

  »:  سموًمـص, ومنن اًمـص ىمقًمف
ٍ
وإصؾ ذم , ( )ش ٓ شمبقعقا اًمؼم سموًمؼم إٓ ؾمقاًء سمسقاء

اًمـػل أن اعمستثـك مـف ذم معـك اعمستثـك, وقمغم هذا سمـك قمؾامؤكو رمحفؿ اهلل آؾمتثـوء مـ 

إن يمون ذم هذه اًمدار إٓ رضمٌؾ ومعبده طمٌر, ومنذا ذم اًمدار ؾمقى : إذا ىمول: (6)مسوئؾ ذم اجلومع

                                                   

 .قمـ قمكمٍّ ( 5 1سمرىمؿ , سموب ذم حتريؿ اًمصالة وحتؾقؾفو, اًمصالة)

اًمؼقوس  ومال يسقغ ,وملمو مو يثبً سمرؾمؿ اًمشورع ومل يؽـ معؼقل اعمعـك(: ) 3 1/ )ىمول اجلقيـل ذم اًمؼمهون  ( )

 (. واًمتسؾقؿ قمـد اًمتحؾقؾ ,يمقرود اًمنمع سموًمتؽبػم قمـد اًمتحريؿ وهذا ,ومقف

 .35/ , ؛ اعمبسقط ًمؾؿصـػ 5/31, ؛ أطمؽوم اًمؼرآن ًمؾجصوص1 / , اعمبسقط ًمؾشقبوين: يـظر ( )

 چک    ک  ک  گ  گچ  :وهل ىمقًمف شمعومم, أن حمؿدًا اؾمتدل سمؤيي(:  9/ )ذيمر اعمصـػ ذم اعمبسقط  (3)

سموب همسؾ , اًمقوقء) ويؿؽـ أن ُيضوف هلو مـ اًمسـي مو أظمرضمف اًمبخوري  .15 ييمـ أ :ؾمقرة اًمػرىمون

أؾمامء  يمالمهو قمـ, ( 10: رىمؿ, سموب كجوؾمي اًمدم ويمقػقي همسؾف, اًمطفورة) ومسؾؿ , ( 1  : رىمؿ, اًمدم

حتتف » :ىمول ؟إطمداكو يصقى صمقهبو مـ دم احلقضي يمقػ شمصـع سمف :ومؼوًمً,  لضموءت امرأة إمم اًمـب :ىموًمً

 .واًمؾػظ عمسؾؿ .شؼرصف سموعموء صمؿ شمـضحف صمؿ شمصغم ومقف صمؿ شم

 .11/ , ؛ حتػي اًمػؼفوء 9/ , ؛ اعمبسقط3/315, أطمؽوم اًمؼرآن ًمؾجصوص: يـظر. ظمالومًو عمحؿد وزومر (1)

واًمؼم سموًمؼم واًمشعػم سموًمشعػم واًمتؿر سموًمتؿر واعمؾح سموعمؾح مثال سمؿثؾ ؾمقاء ..»: ىمقًمف : وأصؾف, مل أضمده هؽذا (5)

أظمرضمف مسؾؿ ذم  .شومبقعقا يمقػ ؿمئتؿ إذا يمون يدا سمقد  ,ومنذا اظمتؾػً هذه إصـوف ,دا سمقدسمسقاء ي

 .قمبودة سمـ اًمصومً  قمـ, (11 1: رىمؿ, سموب اًمٍمف وسمقع اًمذهى سموًمقرق كؼداً , اًمبققع)اًمصحقح 

 .وىمد شمؼدم اًمتعريػ سمف ذم اًمؼسؿ اًمدراد, يؼصد يمتوب اجلومع اًمؽبػم عمحؿد سمـ احلسـ (1)

جُاب 

 اإليراداخ



 

 

262 

 

 ومصؾ  ذوط اًمؼقوس

وًمق يمون  .اًمرضمؾ داسمٌي أو صمقٌب مل حيـٌ, وإن يمون ومقفو ؾمقى اًمرضمؾ امرأٌة أو صبلٌّ طمـٌ

احلامر  ومقفو طمققاٌن آظمر ؾمقى احلامر حيـٌ, وإن يمون ومقفو صمقٌب ؾمقى ومنذا, ( )إٓ محورٌ : ىمول

 يؽقن ذم اًمدار ؾمقى اًمثقب ممو هق , إٓ صمقٌب : يمون ىمول ( )حيـٌ, ومنن ( )مل
ٍ
ومليُّ رء

, ومعرومـو أن اعمستثـك مـف ذم معـك اعمستثـك, واعمستثـك ( )مؼصقٌد سموإلمسوك ذم اًمدور حيـٌ

 (6)ذم اًمؽقؾ, واؾمتثـوء احلول مـ اًمعلم ٓ يؽقن, ومعرومـو سمدًٓمي اًمـصطمول اًمتسووي  ( )هوهـو

اًمتػووؾ, وهذا ٓ  ( )أن اعمستثـك مـ قمؿقم إطمقال طمول اًمتسووي وطمول اعمجوزومي وطمول

يتحؼؼ إٓ ذم اًمؽثػم, وإٓ ومقام يؽقن مؼّدرًا ذقمًو, ومعرومـو أن اظمتصوص اًمؼؾقؾ يمون 

 .ؾتعؾقؾ ٓ أن يؽقن صموسمتًو سموًمتعؾقؾاًمـص وأكف يمون مصوطمبًو ًم ( )سمدًٓمي

؛ ٕكف شمبلّم ظمطُل مـ  ,وأمو اًمزيموة ومـحـ ٓ كبطؾ سموًمتعؾقؾ ؿمقئًو مـ احلؼ اعُمْستَحؼِّ

يؼقل سملن اًمزيموة طمؼ اًمػؼراء مستحؼٌي هلؿ ذقمًو, سمؾ اًمزيموة حمض طمؼ اهلل شمعومم, ومنهنو 

طمؼ اًمعبد, ومعـك  قمبودٌة حمضٌي وهل مـ أريمون اًمديـ, وهذا اًمقصػ ٓ يؾقؼ سمام هق

راًمعبودة ومقفو أن اعممدِّي جيعؾ ذًمؽ اًمؼدر مـ موًمف  ًا ظموًمصًو هلل شمعومم طمتك يؽقن ُمطفِّ

                                                   

 .واًمصقاب مو ذم إم. محوراً (: ط)و( ف)ذم  ( )

 (.11 / )ط : هنويي ( )

 .وإن :(ط)ذم  (3)

 .13: ص: اجلومع اًمؽبػم: يـظر (1)

 .هـو :(ط)ذم  (5)

 (.ب/15 ) :سمدايي (1)

 .طموًمي(: ط)ذم  (1)

 (.أ/5  )ف : هنويي (5)
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 ومصؾ  ذوط اًمؼقوس

ًمـػسف وموًمف, صمؿ يٍمومف إمم اًمػؼػم ًمقؽقن يمػويًي ًمف مـ اهلل شمعومم, ومنكف وقمد اًمرزق ًمعبوده 

قاقمقد هلؿ مـ وهق ٓ خيؾػ اعمقعود, ومعؾقٌم أن طموضموت اًمعبود ختتؾػ, وموٕمر سمنكجوز اعم

ًك يتضؿـ اإلذن ذم آؾمتبدال رضورًة؛ ًمقؽقن اعمٍموف إمم يمؾ واطمٍد مـفؿ  موٍل ُمسؿَّ

صمؿ يلمر واطمدًا , قملْمَ اعمققمقد ًمف, سمؿـزًمي اًمسؾطون جيقز أوًمقوءه سمجقائز خمتؾػٍي يؽتبفو هلؿ

, ةً سمنيػوء ذًمؽ يمؾف مـ موٍل يسؿقف سمعقـف, ومنكف يؽقن ذًمؽ إذكًو ًمف ذم آؾمتبدال رضور

سموًمـص, ومعرومـو أن ذًمؽ يمون صموسمتًو سموًمـص وًمؽـف يمون  ( )واًمثوسمً سمرضورة اًمـص يموًمثوسمً

ذقملٍّ ٓ حلؼٍّ  ( )جمومعًو ًمؾتعؾقؾ, صمؿ اًمتعؾقؾ حلؽؿٍ 
ُمسَتَحؼٍّ ٕطمٍد, ومنن اعممّدى سمعد مو  ( )

ذا اًمـص صور هلل شمعومم سموسمتداء يد اًمػؼػم يؽقن يمػويًي ًمف مـ اهلل سموؾمتدامي اًمقد ومقف, وصمبً هب

يموخلؿر , يمقكف حماًل صوحلًو ًمؽػويي اًمػؼػم, وصالطمقي اعمحؾ وقمدم صالطمقتف طمؽٌؿ ذقملٌّ 

واخلؾُّ يؽقن حماًل صوحلًو ًمف, وهذه اًمصالطمقي شمثبً سموٕمر , ٓ يؽقن حماًل صوحلًو ًمؾبقع

رًا يصـقكـور يمـر؛ ٕن سموقمتبـقـرف إمم اًمػؼـصـسموًم وخ, ـي إوؾمـؾـؿـػم مـ ضمـف ُمطفِّ

ؿ ـؽـره ًمـإن اهلل يم ( )ؿـوؿمـسمـل ه ( )رـشـعـو مـي » :فـقًمـىمذم  ورـف أؿمـقـوإًم

                                                   

 (.ب/13 )د : هنويي ( )

 .سمحؽؿ :(ط)ذم  ( )

 .سمحؼ :(ط)ذم  (3)

 (.15 / )ط : هنويي ( )

 "هوؿمؿ"اؾمؿف قمؿرو, وهمؾى قمؾقف ًمؼبف : ىمقؾ ,ـ قمبد مـوف سمـ ىميصسم هوؿمؿ :هق ضمد اًمـبل : هوؿمؿ (5)

وهق أول مـ ؾمـ اًمرطمؾتلم ًمؼريش . كف أول مـ هشؿ اًمثريد ًمؼقمف سمؿؽي ذم إطمدى اعمجوقموتٕ

كحق  .فو ؿموسموقمغم اًمشوم ذم دمورة ًمف, ومؿرض ذم ـمريؼف إًمقفو, ومتحقل إمم همزة ومامت ومق وومد. ًمؾتجورة

 -قمـد إطمـوف–وسمـق هوؿمؿ اًمذيـ حترم قمؾقفؿ اًمصدىمي  .5/11, إقمالم ًمؾزريمكم .ىمبؾ اهلجرة 0 

= 
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 ومصؾ  ذوط اًمؼقوس

ومتبلم أكف سمؿـزًمي اعموء اعمستعؿؾ؛ , ( )ش اًمـوس, وقمّقوؽؿ مـفو مخس اخلؿس ( )وًميـسـهم

اًمـور  ( )وهلذا يمون احلؽؿ ذم ذيعي مـ ىمبؾـو أن اًمصدىموت اعمؼبقًمي واًمؼراسملم يموكً شمليمؾفُ 

, ( )وحيؾ ًمؾػؼػم حلوضمتف, مـفو ًمؾغـلوٓ جيقز آكتػوع هبو, وذم ذيعتـو ٓ حيؾ رٌء 

إمم  ( )سمؿـزًمي طمؾ اعمقتي قمـد اًمرضورة, ومعرومـو أن طمؽؿ اًمـص صالطمقي اعمحؾ ًمؾٍمف

ى طمؽؿ  ,هذه اًمصالطمقي يمام يموكً ىمبؾفو يمػويي اًمػؼػم, وسمعد اًمتعؾقؾ شمبؼك ويتعدَّ

                                                   

: يـظر. آل قمكم وآل قمبوس وآل ضمعػر وآل قمؼقؾ وآل احلورث سمـ قمبداعمطؾى ومقاًمقفؿ وهؿ, هؿ ذريتف

 .35: ص, اًمبدايي

 .همسوًمي أيدي اًمـوس :(ط)ذم  ( )

, اًمصدىمي قمغم سموب شمرك اؾمتعامل آل اًمـبل , اًمزيموة) وأصؾف قمـد مسؾؿ ذم اًمصحقح  ,مل أضمده هبذا اًمؾػظ ( )

: ىمول ًمعبداعمطؾى سمـ رسمقعي سمـ احلورث واًمػضؾ سمـ قمبوس وومقف أن اًمـبل , وذم أوًمف ىمصي, (530 : رىمؿ

 .احلديٌ شأوؾموخ اًمـوس لإكام ه. ٔل حمؿد لإن اًمصدىمي ٓ شمـبغ» 

 .شمليمؾفو (:د)و( ط)و( ف)ذم  (3)

, سموب مـ ُيعطك مـ اًمصدىمي, اًمزيموة) ؛ وأسمق داود ذم اًمســ 1  /1, يدل قمؾقف مو أظمرضمف أمحد ذم اعمسـد (1)

قمـ , (595 : رىمؿ, سموب مسلًمي اًمؼقي اعمؽتسى, اًمزيموة) واًمـسوئل ذم اًمســ ,  (135 رىمؿ , وطمدُّ اًمغـك

طمجي اًمقداع وهق يؼسؿ  ذم ل ًمـبرضمالن أهنام أشمقو ا قمروة قمـ قمبقد اهلل سمـ قمدى سمـ اخلقور ىمول أظمؼمين

 لإن ؿمئتام أقمطقتؽام وٓ طمظ ومقفو ًمغـ» ومؼول  ,ومرومع ومقـو اًمبٍم وظمػضف ومرآكو ضمؾديـ ,ومسلٓه مـفو ,اًمصدىمي

طمديٌ إؾمـوده صحقح (: 115 رىمؿ , 19 /3)ىمول اسمـ قمبد اهلودي ذم اًمتـؼقح  .شوٓ ًمؼقى مؽتسى 

ٌٍ  مو: وكؼؾ قمـ اإلموم أمحد أكف ىمول, ورواشمف صمؼوت وىمول . اً هق أطمسـفو إؾمـود: وىمول ,أضمقده مـ طمدي

إؾمـوده (:  1/31)وىمول اسمـ اعمؾؼـ ذم اًمبدر اعمـػم . إؾمـوده صحقح(:  31/ )اًمذهبل ذم شمـؼقح اًمتحؼقؼ 

 .صحقح قمغم ذط اًمشقخلم

 (.أ/19 ) :سمدايي (5)
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 سومصؾ  ذوط اًمؼقو

أن  ( )ل؛ وهبذا شمبلمـاًمصالطمقي إمم ؾموئر اعمحول يمام هق طمؽؿ اًمتعؾقؾ ذم اًمؼقوس اًمنمقم

چ ًمؾػؼراء چ:اًمالم ذم ىمقًمف
هلؿ سموقمتبور اًمعوىمبي, وًمؽـ سمعد  ( )ػمـشمص: وىمبي, أيـٓم اًمع ( )

, أو يؽقن اعمراد سمقون (6)سموسمتداء اًمتسؾقؿ إمم اًمػؼػم ( )هلل اعمول ( )متوم أداء اًمصدىموت جيعؾ

إريمون اعمٍمف اًمذي يؽقن اعمول سمؼبضفؿ هلل شمعومم ظموًمصًو هق, ٓ سمؿـزًمي اًمؽعبي ومنن 

سموقمتبور اًمتقضمف إًمقفو شمصػم صالًة ٓ أن شمؽقن اًمصالة طمؼًو ًمؾؽعبي, صمؿ يمؾ صـٍػ مـ هذه 

 
ٍ
 مـ اًمؽعبي, واؾمتؼبول ضمزء

ٍ
مـفو يموؾمتؼبول  إصـوف ضمزٌء مـ اعمصورف سمؿـزًمي ضمزء

ًٌ سموًمـص ٓ سموًمتعؾقؾ, ومؽذًمؽ اًمٍمف إمم صـٍػ عمو ومقف  ,مجقعفو ذم طمؽؿ اًمصالة وهق صموسم

 .اعمحتوج سمؿـزًمي اًمٍمف إمم إصـوف ٓ سمطريؼ اًمتعؾقؾ ( )يِ مـ ؾمدِّ ظَمؾّ 

وطمؽؿ اإلـمعوم يمذًمؽ, ومنن طمؽؿ اًمـص أن اعمسويملم اًمعنمة حمؾٌّ ًمٍمف ـمعوم 

اًمؽػورة إًمقفؿ, وهذا احلؽؿ سموٍق ذم اعمـصقص سمعد اًمتعؾقؾ يمام ىمبؾف, وًمؽـ صمبً سمدًٓمي 

ؾقب ؾمد اخلؾي, وقُمؾَِؿ يؼقـًو اًمـص ًمؾتـصقص قمغم صػي اعمسؽـي ذم اعمٍموف إًمقف أن اعمط

                                                   

 .يتبلم :(ط)ذم  ( )

 .10: اًمتقسمي ,أيي...چڻ   ڻ  ۀڻ    چ :هذه يمؾؿي مـ آيي مصورف اًمزيموة مـ ىمقًمف شمعومم ( )

ًٍ , شمصػم: ىمقًمف(3)   ( .ف)ذم  همػم مثب

 .سمجعؾ  :(د)ذم   (1)

 .وهق ظمطل .جيعؾ اإلموم هلل :(ف)ذم  (5)

 .اًمػؼراء :(ط)ذم  (1)

يُ  (1) اعمقدة : وسمضؿ اخلوء شمعـل, يمام هل هـو, وهل اًمػؼر ووعػ احلول, احلوضمي: سمػتح اخلوء مـ معوكقفو: اخلَؾَّ

 .واًمصداىمي وشمليت سمؿعوٍن أظمرى واعمحبي

, ؛ اًمـفويي ٓسمـ إصمػم9 3: ص, ؛ آؿمتؼوق1/13, "ظمؾؾ"مودة , همريى احلديٌ ٓسمـ ؾمالم: يـظر

 .991: ص, ؛ اًمؼومقس اعمحقط 1/ , "ظمؾؾ"مودة 
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 ومصؾ  ذوط اًمؼقوس

ومصور سمدًٓمي اًمـص مو يؼع سمف اًمتؽػػم ؾمدَّ قمنِم , دمدد احلوضمي ًمؾؿسؽلم سمتجدد إيوم

ٍت  ًٌ سموًمٍمف إمم مسؽلٍم واطمٍد ذم قمنمة أيومٍ , ظَمالَّ يمام يثبً سموًمٍمف إمم , وهق صموسم

 .قمنمة مسويملم

ًمنموع ذم اًمصالة, ومال كؼقل طمؽؿ اًمـص وضمقب اًمتؽبػم سمعقـف قمـد ا, وأمو اًمتؽبػم

 وًمؽـ اًمقاضمى اًمتعظقؿ سموًمؾسون؛ ٕن اًمؾسون مـ إقمضوء اًمظوهرة مـ وضمٍف, واًمصالة

 ( )شمعظقؿ اهلل شمعومم سمجؿقع إقمضوء, ومتعؾؼ سمؽؾ قمضٍق مو يؾقؼ سمف مـ اًمتعظقؿ, صمؿ اًمتعظقؿ

عؾ اعمتعؾؼ سموًمؾسون يؽقن سموًمثـوء واًمذيمر, ومؽون ِذيْمُر اهلل قمغم ؾمبقؾ اًمتعظقؿ؛ ًمتحؼقؼ أداء اًمػ

سموًمؾسون, وٓ قمؿؾ ًمذًمؽ اًمػعؾ ذم شمعقلم اًمتؽبػم, سمؾ اًمتؽبػم آًمٌي صوحلٌي ًمذًمؽ, وىمد سمؼقً 

 .سمعد هذا اًمتعؾقؾ آًمًي صوحلًي إلىمومي هذا اًمػعؾ هبو يمام ىمبؾ اًمتعؾقؾ

سمؾ إزاًمي , وموعمستَحؼُّ ًمقس هق اًمغسؾ سمعقـف, ويمذًمؽ همسؾ اًمـجوؾمي سموعموئعوت

ؽقن ُمستْعِؿاًل هلو قمـد ًمبسف؛ أٓ شمرى أكف ًمق ىمطع مقوع اًمـجوؾمي قمـ اًمثقب طمتك ٓ ي

اعموء آًمٌي صوحلٌي  ( )أو أًمؼك ذًمؽ اًمثقب أصاًل مل يؾزمف اًمغسؾ, صمؿ, اًمـجوؾمي سموعمؼراض

, وطمؽُؿ اًمَغْسِؾ ـمفورُة ( )إلزاًمي اًمـجوؾمي سموؾمتعامًمف, وسمعد اًمتعؾقؾ يبؼك يمذًمؽ آًمًي صوحليً 

ومفق يعؿؾ , اًمـجوؾمي وٓ أصمرهو, ومؽؾ موئٍع يـعٍم سموًمعٍماعمحؾ سموقمتبور أكف مل يبؼ ومقف قملم 

واكعدام صمبقت صػي اًمـجوؾمي ذم اعمزيؾ  قمؿؾ اعموء ذم اعمحؾ, صمؿ ـمفورة اعمحؾ ذم إصؾ

                                                   

 (.19 / )ط : هنويي ( )

 (.ب/19 ) :سمدايي ( )

 .امًمفاًمـجوؾمي ٓؾمتع إلزاًمي(: ط)وسمعدهو ذم (. أ/11 )د : هنويي(3) 
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 ومصؾ  ذوط اًمؼقوس

طمؽٌؿ ذقملٌّ صمبً سموًمـص, =سموسمتداء مالىموة اًمـجوؾمي إمم أن يزايؾ اًمثقب سموًمعٍم 

 .قمغم مو يمون ىمبؾ اًمتعؾقؾوسمؼل ذم إصؾ  ,وسموًمتعؾقؾ شمعّدى هذا احلؽؿ إمم اًمػروع

اًمتطفػم مـ احلدث سمسوئر اعموئعوت ؾمقى اعموء؛ ٕن قمؿؾ اعموء : وٓ يدظمؾ قمغم هذا

ذم إزاًمي قملٍم قمـ اعمحؾ اًمذي يالىمقف, أو ذم إصمبوت صػي اًمطفورة ًمؾؿحؾ سمقاؾمطي اإلزاًمي, 

ام ومقفو , وإك( )سموؾمتعامل اعموء, ومنن أقمضوءه ـموهرٌ  ( )وًمقس ذم أقمضوء اعمحِدث قملٌم شمزول

مـ أداء اًمصالة همػم معؼقل اعمعـك, وىمد صمبً سموًمـص رومع ذًمؽ اعموكع سموعموء  ( )موكٌع طمؽؿٌل 

وهق همػم معؼقل اعمعـك, وىمد سمقـو أن مثؾ هذا احلؽؿ ٓ يؿؽـ شمعؾقؾف ًمؾتعديي إمم حمؾٍّ 

 .آظمر

يمغسؾ اًمـجوؾمي؛ ٕن  ( )شمصحقح اًمقوقء سمغػم اًمـقي: وٓ يدظمؾ قمغم هذا اجلقاب

وملمو اعموء ذم يمقكف مزياًل  ُيعؼؾ اعمعـك ومقف مو هق مزاٌل قمـ اعمحؾ قمـد اؾمتعامل اعموء,اًمذي ٓ 

ومال طموضمي إمم اؿمؽماط اًمـقي؛ حلصقل اإلزاًمي سمف يمام ذم , إذا اؾمُتعِؿؾ ذم اعمحؾ معؼقُل اعمعـك

 .همسؾ اًمـجوؾموت؛ ومُعؾَِؿ أن هذه احلدود إكام يؼػ اعمرء قمؾقفو قمـد اًمتلمؾ قمـ إكصوٍف 

                                                   

 (.ب/5  )ف : هنويي ( )

 .ـموهرة(: ط)و( د)ذم  ( )

 .؛ ٕكف اًمصقاب(د)و( ط)و( ف)واعمثبً مـ , موكعًو طمؽؿقوً : ذم إم(3) 

ومقـبغل أن ٓ جيقز , وضمف اإليراد أكؽ ىمؾً أن همسؾ إقمضوء إرسمعي همػم معؼقل اعمعـك: ذم هومش إم (1)

 .سمغػم كقي يموًمتقؿؿ
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 ومصؾ  ذوط اًمؼقوس

 –إكف ٓ جيقز ىمقوس اًمسبوع : ىموًمف قمؾامؤكو ( )ومػقام, ( )سمقون اًمؼسؿ اخلومسوأمو 

قمغم اخلؿس سمطريؼ اًمتعؾقؾ ذم إسموطمي ىمتؾفو ًمؾؿحرم وذم  -اخلؿس اعممذيوت ( )ؾمقى

وإذا شمعدى احلؽؿ إمم حمولٍّ  ,( )شمخٌس يؼتؾـ ذم احلؾ واحلرم »: ؛ ٕن ذم اًمـص ىمول( )احلرم

ومؽون ذم هذا اًمتعؾقؾ إسمطول ًمػٍظ مـ أًمػوظ اًمـص, سمخالف , يؽقن أيمثر مـ مخسٍ  (6)ُأظَمر

, ( )مل يؼؾ اًمرسمو ذم ؾمتي أؿمقوء, وًمؽـ ذيمر طمؽؿ اًمرسمو ذم أؿمقوء ومنن اًمـبل , طمؽؿ اًمرسمو

 مـ أًمػوظ اًمـص
ٍ
 .ومال يؽقن ذم شمعؾقؾ ذًمؽ اًمـص إسمطول رء

                                                   

 مـ أًمػوظ اعمـصقص: وهق, اًمنمط اخلومس: أي ( )
ٍ
 .أن ٓ يؽقن اًمتعؾقؾ متضؿـًو إسمطول رء

 .ومقام(: ف)ذم ( ) 

 (.10 / )ط : هنويي( 3)

, ؛ اهلدايي3  /  -1/90, اعمعرومي. ط, ؛ اعمبسقط 3 /1, أطمؽوم اًمؼرآن ًمؾجصوص: يـظر (1)

 .11/ , ؛ شمبقلم احلؼوئؼ15 / 

, (1 33سمرىمؿ, س مـ اًمدواب ومقاؾمؼ يؼتؾـ ذم احلرممخسموب , يمتوب سمدء اخلؾؼ) أظمرج كحقه اًمبخوري  (5)

( 9 9 سمرىمؿ , احلؾ واحلرم سموب مو يـدب ًمؾؿحرم وهمػمه ىمتؾف مـ اًمدواب ذم, يمتوب احلٍ) ومسؾؿ 

 ,احلقي :احلؾ واحلرم مخس ومقاؾمؼ يؼتؾـ ذم»  :أكف ىمول ل قمـ اًمـب-ريض اهلل قمـفو-يمالمهو قمـ قموئشي

 .واًمؾػظ عمسؾؿ, شواحلديو  ,عؼقرواًمؽؾى اًم ,رةلواًمػ ,واًمغراب إسمؼع

 .حمؾٍّ آظمر(: ط)ذم  (1)

سموب اًمٍمف وسمقع , اًمبققع)مو أظمرضمف مسؾؿ ذم اًمصحقح , ُذيمرت ذم قمدة أطموديٌ صحقحي مـفو (1)

, اًمذهى سموًمذهى» :مرومققموً  مـ طمديٌ قمبودة سمـ اًمصومً , (11 1رىمؿ , كؼداً  اًمذهى سموًمقرق

  ؾمقاءً  سمؿثؾٍ  مثالً  ,واعمؾح سموعمؾح ,واًمتؿر سموًمتؿر ,وًمشعػمواًمشعػم سم ,واًمؼم سموًمؼم ,واًمػضي سموًمػضي
ٍ
 سمسقاء

 .شسمقد  ومبقعقا يمقػ ؿمئتؿ إذا يمون يداً  ,ومنذا اظمتؾػً هذه إصـوف ,سمقدٍ  يداً 

تطثيقاخ 

عهّ 

انشرط 

 انخامس
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 ومصؾ  ذوط اًمؼقوس

ومنن ذم , ( )شمعؾقؾ اًمشوومعل طمؽؿ اًمرسمو ذم إؿمقوء إرسمعي سموًمُطْعؿ: ومـ هذا اًمـقع

اًمػضؾ طمراٌم يػسد سمف اًمعؼد؛ ٕكف رسمًو, واًمتعؾقؾ : أي ( )ش واًمػضؾ رسمو »: اًمـص ىمول

سمعؾي اًمطعؿ ومسود اًمبقع ذم هذه إمقال أصٌؾ  كف يؼقلسموًمطعؿ يبطؾ يمقن اًمػضؾ رسمًو؛ ٕ

إمم أن يقضمد اعمخؾص وهق اعمسوواة ذم اعمعقور اًمنمقمل, ومقؽقن هذا إسمطوًٓ ًمبعض أًمػوظ 

 .( )اًمـص

, ومنكف إسمطوٌل ًمبعض ( )ذًمؽ شمعؾقؾف ًمرد ؿمفودة اًمؼوذف ًمؾػسؼ اًمثوسمً سموًمؼذف ( )ومـ

ومنن رد اًمشفودة سموقمتبور اًمػسؼ ٓ يتلسمد, ومؽقػ , (6)چ ڱچ:وهق ىمقًمف شمعومم, أًمػوظ اًمـص

سمعْرِض أن يـعدم سموًمتقسمي, ومؽون هذا شمعؾقاًل سموـماًل؛ ًمتضؿـف  -وهق اًمػسؼ-يتلسمد وؾمببف 

 .ًمػوظ اًمـصإسمطول ًمػٍظ مـ أ

                                                   

 .وهق اعمعتؿد ذم اعمذهى, وذم اجلديد سموًمطعؿ ومؼط, مذهى اًمشوومعل ذم اًمؼديؿ اًمتعؾقؾ سموًمطعؿ واًمقزن ( )

 .1 / , ؛ اعمفذب5/53, ؛ احلووي اًمؽبػم5/55, ؛ ذح اًمسـي5 /3, اعمعرومي. ط, إم: يـظر

 . 5 : ص, شمؼدم خترجيف ذم سمدايي سموب اًمؼقوس ( )

 .شواًمػضؾ رسمو  »هق اًمـص اعمتؼدم  (3)

 (.أ/10 ) :سمدايي (1)

, ؛ احلووي اًمؽبػم  5/1, ؛ خمتٍم اعمزين سمذيؾ إم1/59 -09 /1 ,اعمعرومي. ط ,إم: يـظر (5)

 1/ 1. 

  ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑچ: مـ أيي اًمراسمعي ذم ؾمقرة اًمـقر وأيي سمتاممفو(1) 

 .چں ں ڱڱ   ڱڱ ڳ
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 ومصؾ  ذوط اًمؼقوس

سمصقم يقم  ( )اًمـذر: ومـ مجؾي مو ٓ يؽقن اؾمتعامل اًمؼقوس ومقف ـمريؼًو عمعرومي احلؽؿ

, ( )اجلؿعي ر سمغػم قمذٍر ىمبؾ أداء اًمـوسـي ذم اعمصـفر يقم اجلؿعـ, وأداء اًمظ( )حرـاًمـ

ل ـقل ومــصـػـذه اًمــل هـالم ومــؽـنن اًمـو, ومــرسمـاًم ( )ىـبــسـد ًمـؼـعـاًمود ـسـووم

 قن, ـؽـدٍر يـلي ىمـف سمـؾـؿـوأن قم, ( )لـفـــى اًمــقضمــم

                                                   

 .وهق قمبورٌة قمـ إجيوب قملم اًمػعؾ اعمبوح قمغم كػسف شمعظقاًم هلل شمعومم, حىاًمـَّ : اًمـَّْذرُ ( ) 

اسمـ  ؛ ذح طمدود10 : ص اًمعؾؿقي. ط ,؛ اًمتعريػوت ًمؾجرضموين 30/ 1 , هتذيى اًمؾغي: ـظري 

 .91 /1 , ؛ شموج اًمعروس9 1: ص, ؛  اًمؼومقس اعمحقط35 : ص, قمرومي

ومعـد إطمـوف يـعؼد , واظمتؾػقا ذم اكعؼود اًمـذر قمغم صقومف, اشمػؼ اًمعؾامء قمغم حتريؿ صقم يقم اًمـحر ( )

 .إٓ زومر ومؼد واومؼ اجلؿفقر. وإن صومف أضمزأه قمـ كذره, وًمؽـ يؾزمف صقوم يقٍم مؽوكف

؛ سمدائع 1/113, ؛ اًمبقون ًمؾعؿراين3/91, اعمعرومي. ط, ؛ اعمبسقط3/151, بػماحلووي اًمؽ: يـظر 

 .5/53, اًمصـوئع

ومنن , ويؾزمف اًمسعل ًمؾجؿعي, يصح ًمف ذًمؽ: قمـد احلـػقي واًمشوومعل ذم اًمؼديؿ: إول: ذم اعمسلًمي ىمقٓن (3)

وقمـد أيب طمـقػي , ؿموء ومعـد اًمشوومعل ٓ شمبطؾ وحيتسى اهلل ًمف أيتفام, وإن أدريمفو. وموشمتف أضمزأشمف صالشمف

 .وقمـد اًمصوطمبلم شمبطؾ سموإلطمرام سموجلؿعي, شمبطؾ اًمظفر سموًمسعل

ويؾزمف اًمسعل ًمؾجؿعي , ٓ شمصح صالشمف: وهق ىمقل زومر, واجلديد قمـد اًمشوومعل, قمـد اجلؿفقر: واًمثوين

 .ومنن مل يدريمفو أقمود صالة اًمظفر

 .91 / , ٓسمـ ىمدامي ؛ اعمغـل10 / , ؛ حتػي اًمػؼفوء555/ , اًمبقون ًمؾعؿراين: يـظر 

 .سمسبى :(د)ذم  (1)

وهل اعمسلًمي , مو يؼتضقف اًمـفل: أي, أن اخلالف ذم هذه اعمسوئؾ مبـلٌّ قمغم مقضمى اًمـفل: يؼصد (5)

 هؾ اًمـفل يؼتيض اًمػسود؟: إصقًمقي اعمشفقرة

ًمي أداء أمو مسل, ومسلًمي ومسود اًمعؼد سمسبى اًمرسمو, هذا يـطبؼ قمغم مسلًمي اًمـذر سمصقم يقم اًمـحر: ىمؾً 

وموخلالف ومقفو مبـلٌّ قمغم اظمتالومفؿ ذم صالة , ىمبؾ صالة اجلؿعي -عمـ وضمبً قمؾقف اجلؿعي-اًمظفر 

= 

ٌم انىٍي 

يقتضي 

 انفساد؟
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 ومصؾ  ذوط اًمؼقوس

قمـد اإلـمالق  ( )مقضمبف ( )أطمد أىمسوم اًمؽالم يموٕمر, ومقؽقن ـمريؼ معرومي ( )لـفـــواًم

 .اًمتلمؾ ذم معوين يمالم أهؾ اًمؾسون دون اًمؼقوس اًمنمقمل

                                                   

ح صالشمف ومـ , اًمظفر وصالة اجلؿعي أهيام إصؾ وأهيام اًمبدل؟ ومؿـ ىمول إن إصؾ هق اًمظفر صحَّ

 .ىمول إهنو سمدل أسمطؾفو

 .91 / , عمغـل ٓسمـ ىمدامي؛ ا10 / , ؛ حتػي اًمػؼفوء555/ , اًمبقون ًمؾعؿراين: يـظر

. واخلالف ذم اعمـفل قمـف ًمغػمه, ومؼد اشمػؼقا قمغم ومسود اعمـفل قمـف ًمعقـف, وأمو مسلًمي اىمتضوء اًمـفل ًمؾػسود

 ,مـ أوصوومف اًمـفل إذا يمون ٓ يتعؾؼ سمذات اًمٌمء وٓ سملصؾف وإكام يتعؾؼ سمقصٍػ ومؿذهى احلـػقي أن 

وًمذًمؽ يؼقًمقن , ـ شمصحقحف سمنزاًمي اًمقصػ اعمـفل قمـفوإكام يؼتيض اًمػسود ويؿؽ, ومال يؼتيض اًمبطالن

وسمنزاًمي , وذًمؽ سملن يصقم يقمًو مؽون اًمعقد, وسموكعؼود اًمبقع مع اًمرسمو, سموكعؼود اًمـذر ًمصقم يقم اًمـحر

 .اًمرسمو قمـ اًمبقع ًمقصح اًمعؼد

 أو سمقصٍػ ؼ سمعلم اعمـفل قمـف اًمـفل إذا شمعؾَّ ومؿجؿؾ اًمؼقل قمـدهؿ أن , وأمو اًمشوومعقي ويمثػٌم مـ اجلؿفقر

وًمذًمؽ ىموًمقا , ومنكف ٓ يؼتيض اًمػسود ,ًمف همػم ٓزمٍ  ؼ سمقصٍػ وأمو إن شمعؾَّ  ,ومنكف يؼتيض اًمػسود ,ٓزم ًمف

وىموًمقا سمبطالن اًمبقع سمسبى اًمرسمو؛ ٕكف وصٌػ , سمبطالن صالة اًمظفر ىمبؾ اجلؿعي عمـ وضمبً قمؾقف اجلؿعي

 .ٓزٌم واًمـفل شمعؾَّؼ سمف

 اًمعالئل اًمػؼقفومـفؿ , طمتك أن سمعضفؿ أومردهو سموًمتصـقػ, ةوذم اًمؼوقمدة اظمتالوموت وشمػصقالت يمثػم

 ."اًمـفل يؼتيض اًمػسود أنحتؼقؼ اعمراد ذم  " :ؾمامه اً يمبػم اً جمؾد ومؼد أًمَّػ ومقفو, اًمشوومعل

, ؛ اعمعتؿد19 / , اًمػصقل ًمؾجصوص: ويـظر اخلالف وإىمقال ذم مسلًمي اىمتضوء اًمـفل ًمؾػسود ذم

. ط, ؛ أصقل اًمبزدوي مع اًمؽشػ99 / , ؛ اًمؼمهون 13/ , ؛ اًمعدة ذم أصقل اًمػؼف10 / 

؛  5/  , ؛ أصقل اًمنظمز سمتحؼقؼ أيب اًمقوموء10 / , ؛ ىمقاـمع إدًمي315/ , اًمعؾؿقي

؛  9 / , ؛ اعمحصقل ًمؾرازي 1: ص, ؛ اعمحصقل ٓسمـ اًمعريب   : ص, اًمعؾؿقي. ط, اعمستصػك

؛ اًمبحر 5 1/ , تٍم اًمرووي؛  ذح خم13 :ص, ؛ ذح شمـؼقح اًمػصقل105/ , رووي اًمـوفمر

 .3/51, ؛ ذح اًمؽقيمى3/350, اعمحقط

؛ 51 /1, ؛ اعمحؽؿ واعمحقط إقمظؿ1/93, اًمعلم: ذم "هنل"يـظر مودة . ظمالف إمر: اًمـفل ًمغي ( )

= 
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 ومصؾ  ذوط اًمؼقوس

 اًمؽالُم ذم اعمؾؽ اًمثوسمً ًمؾزوج قمغم اعمرأة سموًمـؽوح أكف ذم طمؽؿ مؾؽ  ( ):ومـ ذًمؽ

, ومنكف ٓ مدظمؾ ًمؾؼقوس اًمنمقمل ومقف؛ ٕن سمعد اًمـؽوح ( )أو ذم طمؽؿ مؾؽ اعمـػعي ( )اًمعلم

وأقمضوؤهو ومـوومعفو ممؾقيمٌي هلو ومقام ؾمقى اعمستقرم مـفو سموًمقطء قمغم مو يمون ىمبؾ  (6)كػسفو

 مـ قمقـفو أكف ممؾقكٌ  ( )اًمـؽوح, ومنصمبوت مؾٍؽ قمؾقفو سمدون متّؽـ اإلؿمورة
ٍ
, قمؾقفو ( )إمم رء

                                                   

 .0 3: ص, خمتور اًمصحوح

اًمدال سموًمقوع  اًمؼقل(:  31ص)مـفو شمعريػ اإلؾمـقي ذم اًمتؿفقد , واصطالطمًو ًمف شمعريػوت يمثػمة

 .قمغم اًمؽمك

 .11: ص, معجؿ مؼوًمقد اًمعؾقم. اًمذي يستدقمل شمرك اًمػعؾ ممـ هق دوكف هق اًمؼقل: وىمقؾ

, ؛ ذح خمتٍم اًمرووي 1/ , اًمرؾموًمي. ط, ؛ اعمستصػك15 / , اعمعتؿد: ويـظر ذم شمعريػف

 . 5 / , ؛ اًمتقوقح قمغم اًمتـؼقح311/ , اًمعؾؿقي. ط, ؛ يمشػ إهار5 1/ 

 .معرومتف :(ط)ذم  ( )

 .مقضمبي :(ط)ذم  ( )

 .و ٓ يؽقن اؾمتعامل اًمؼقوس ومقف ـمريؼًو عمعرومي احلؽؿمم: أي (3)

وًمق يمون ذم , طمتك يمون اًمتلسمقد مـ ذـمف واًمتقىمقً يبطؾف, ومعـدكو ذم طمؽؿ مؾؽ اًمعلم: ذم هومش إم (1)

 .طمؽؿ مؾؽ اعمـػعي ًمؽون إمر قمغم اًمعؽس

 .وهق رأي اًمشوومعقي. ًمف طمؽؿ اعمـػعي: ومؼول, لوظموًمػ اًمؽرظم, مجفقر احلـػقي أكف ذم طمؽؿ اًمعلم (5)

؛ سمدائع  5/1, اعمعرومي. ط, ؛ اعمبسقط ًمؾؿصـػ111/ , ؛ اعمفذب   /9, احلووي اًمؽبػم: يـظر 

 .30 / , اًمصـوئع

 (.ب/5  )ف : هنويي (1)

 (. 1 / )ط : هنويي( 1)

 (.ب/11 )د : هنويي (5)
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 ومصؾ  ذوط اًمؼقوس

مؾٌؽ  وأكف -أن مثؾ هذا ٓ يؼبؾ اًمتعؾقؾ ( )وىمد سمقـو-ن طمؽاًم صموسمتًو سمخالف اًمؼقوسيؽق

سمؿـزًمي طمؾ اعمقتي قمـد , رضوريٌّ فمفر ذقمًو؛ ًمتحؼؼ احلوضمي إمم حتصقؾ اًمسؽـ واًمـسؾ

ومال يؼبؾ اًمتعؾقؾ؛ وٕن اًمتعؾقؾ إكام جيقز سمنمط أن يؽقن اًمػرع كظػم إصؾ , اًمرضورة

عؾقؾ ًمف, وٓ كظػم عمؾؽ اًمـؽوح مـ ؾموئر أكقاع اعمؾؽ؛ ٕن ؾموئر ذم احلؽؿ اًمذي يؼع اًمت

أكقاع اعمؾؽ يثبً ذم حمؾٍّ خمؾقٍق ًمقؽقن ممؾقيمًو ًممدمل, وهذا اعمؾؽ ذم إصؾ يثبً قمغم 

مبويـٍي ومقق اعموًمؽقي واعمؿؾقيمقي, ومنذا صمبً أكف ٓ كظػم  طمرٍة هل خمؾقىمٌي ًمتؽقن موًمؽًي, وأيُّ 

 .مالك صمبً أكف ٓ يؿؽـ اعمصػم إمم اًمتعؾقؾ ومقف عمعرومي صػتفهلذا اعمؾؽ مـ ؾموئر إ

أكف يد آؾمتقػوء طمؼًو ًمؾؿرهتِـ, سمؿـزًمي  ( )اًمرهـ ( )اًمؽالُم ذم مقضمى ( ):ومـ ذًمؽ

يـ , صمؿ اًمقد ذٌط ًمتتؿقؿ ( )اًمقد اًمتل شمثبً ذم اعمحؾ سمحؼقؼي آؾمتقػوء, أم طمؼ اًمبقع ذم اًمدَّ

                                                   

 .5  : ص, ذم أول هذا اًمػصؾ ( )

 .وهؽذا يمؾ اعمسوئؾ أشمقي إمم هنويي اًمػصؾ. قن اؾمتعامل اًمؼقوس ومقف ـمريؼًو عمعرومي احلؽؿو ٓ يؽمم: أي ( )

 .واًمؽالم مستؼقٌؿ سمدون هذه اًمزيودة. اهـ.إًمػوظ طمتك يصػم ذم: (ط)ذم سمعدهو  (3)

, اًمعلم: ذم "رهـ "مودة  ويـظر, 3  : ص, اًمتعريػوت ًمؾجرضموين. مطؾؼ احلبس: اًمرهـ ذم اًمؾغي(1) 

 .اعمصبوح اعمـػم؛ 1/11

ـِ : وذم اًمنمع هق ْي , ؛ أكقس اًمػؼفوء11/ , آظمتقور: ويـظر .3/111, ـمِْؾبي اًمطؾبي. طَمبُْس اًْمَعلْمِ سمِوًمدَّ

 .01 : ص

جلوكى  ٓ ظمالف أن اًمرهـ قمؼد وصمقؼيٍ (: )3/515)اًمعؾؿقي . ط, ىمول اًمبخوري ذم يمشػ إهار (5)

يمام أن اًمؽػوًمي وصمقؼي جلوكى  ,ػوء يموخلؿر وأم اًمقًمدآؾمتقػوء طمتك ٓ يصح رهـ مو ٓ يصؾح ًمالؾمتق

وأكف ٓ سمد مـ شمسؾقؿ اًمرهـ إمم اعمرهتـ وأن احلؽؿ اًمثوسمً سمف ًمؾؿرهتـ سمعد اًمتسؾقؿ إًمقف طمؼ  ,اًمقضمقب

ومعـدكو اًمقد اًمثوسمتي ًمف قمؾقف ذم طمؽؿ يد آؾمتقػوء  ,ًمؽـفؿ اظمتؾػقا ذم صػي احلؽؿ ,احلبس وصمبقت اًمقد

ومؾق هؾؽ ذم يده يتؿ آؾمتقػوء ويسؼط مـ اًمديـ  ,دوام طمؽام أصؾقو ًمؾرهـواحلبس صموسمً سمصػي اًم

= 
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 ومصؾ  ذوط اًمؼقوس

ًمتتؿقؿ اًمسبى, واحلؽؿ صمبقت اعمؾؽ ذم اعمحؾ سمطريؼ اًمقد ذٌط  :يمام ذم اهلبي ,اًمسبى

ؾي اًمصِّ
, ومفذا ممو ٓ يؿؽـ إصمبوشمف سموًمؼقوس اًمنمقمل؛ ٕن أطمؽوم اًمعؼقد خمتؾػٌي ووعًو ( )

صحي  ( ), وسموقمتبور آظمتالف ُيعؾؿ أكف ًمقس سمعضفو كظػمًا ًمؾبعض, وذط( )وذقموً 

ي طمؽؿ اًمرهـ اًمتلمؾ ومقام ٕضمؾف سمؾ ـمريؼ معرومًمألصؾ,  ( )اًمتعؾقؾ أن يؽقن اًمػرع كظػماً 

ع, ومـؼقل دًا : ُوِوع هذا اًمعؼد وُذِ إكف منموٌع ًمقؽقن وصمقؼًي جلوكى آؾمتقػوء ٓ مميمِّ

 :وملمو حمؾ اًمقضمقب, خيتص سموعمول اًمذي هق حمؾٌّ ًمالؾمتقػوء ( )ًمؾقضمقب؛ أٓ شمرى أكف

 سمحؼقؼي يثبً , وإذا يمون وصمقؼًي جلوكى آؾمتقػوء قُمؾِؿ أن مقضمبف مـ ضمـس مو(6)اًمذمي

                                                   

وقمـد اًمشوومعل رمحف اهلل  .سمؼدره وٓ يؽقن ًمؾراهـ طمؼ آؾمؽمداد ًمالكتػوع يمام ذم طمؼقؼي آؾمتقػوء

ومنذا هؾؽ ذم  ,ًمقسً هذه يد اؾمتقػوء سمؾ صمبقت اًمقد واحلبس ًمتعؾؼ اًمديـ سموًمعلم سمنيػوئف مـ موًمقتف سموًمبقع

 .(ويمون ًمؾراهـ طمؼ آؾمؽمداد ًمالكتػوع صمؿ اًمرد إمم اعمرهتـ سمعد اًمػراغ ,ده هؾؽ أموكي ٓ مضؿقكوي

, ؛ اًمقؾمقط13/  , اعمعرومي. ط, ؛ اعمبسقط91 /3 -11 /3 -11 /3, اعمعرومي. ط, إم: يـظرو 

 .3 1/1, ؛ اهلدايي3/195

 .وهق ظمطٌل أو شمصحقػ .اًمعؾي :(ط)ذم  ( )

 .عوً ذقمًو ووو :(ط)ذم  ( )

 .ومـ ذط :(ط)ذم  (3)

 (.ب/10 ) :سمدايي (1)

 .اًمرهـ يؽقن موًٓ : أي: ذم هومش إم (5)

ومقجى اىمؽمان اًمػوء , وهق اًمصقاب مـ طمقٌ اًمؾغي؛ ٕن ضمقاب اًمنمط مجؾي اؾمؿقي .وموًمذمي :(ط)ذم  (1)

 .105/ , ذح ؿمذور اًمذهى: يـظر .هبو

ّميُ   .أهؾ اًمذمي ًمؾؿعوهديـ مـ اًمؽػور: , ومـف يؼولمَّ ٕن كؼضف يقضمى اًمذَّ  ؛اًمعفد: ًمغيً  ,واًمذِّ

وصٌػ يصػم اًمشخص سمف أهاًل ًمإلجيوب : وقمرومفو سملهنو, ومؿـفؿ مـ ضمعؾفو وصػوً , خمتؾٌػ ومقفو: وذقموً 

 .قمغم كػسف: ومؼقهلؿ وضمى ذم ذمتف أي, كػٌس هلو قمفد: ومعرومفو سملهنو, ومـفؿ مـ ضمعؾفو ذاشموً . ًمف وقمؾقف

= 
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 ومصؾ  ذوط اًمؼقوس

واًمثوسمً سمحؼقؼي آؾمتقػوء مؾؽ اًمعلم ومؾؽ اًمقد, صمؿ سموًمرهـ ٓ يثبً مؾؽ آؾمتقػوء, 

ومنهنو وصمقؼٌي جلوكى اًمقضمقب , ( )ومعرومـو أن مقضمبف مؾؽ يد آؾمتقػوء سمؿـزًمي اًمؽػوًمي, اًمعلم

وهلذا اظمتصً سموًمذمي, صمؿ يمون مقضمبفو مـ ضمـس مو يثبً سمحؼقؼي اًمقضمقب وهق مؾؽ 

وصمبقت طمؼ اعمطوًمبي , ؛ ٕن اًمثوسمً سموحلؼقؼي مؾؽ أصؾ اًمديـ ذم ذمي مـ جيى قمؾقفاعمطوًمبي

طمتك , ( )وهق طمؼ اعمطوًمبي, سموٕداء, وموًمثوسمً سموًمقصمقؼي اًمتل هل جلوكى اًمقضمقب مـ ضمـسف

 .يؿؾؽ مطوًمبي اًمؽػقؾ سموًمديـ مع سمؼوء أصؾف ذم ذمي اعمديقن

ومنن شمعؾقؾ  ( )ؾ يؼع قمؾقفو اًمطالق؟اًمؽالُم ذم اعمعتّدة سمعد اًمبقـقكي أكف ه: ومـ ذًمؽ

 يمؿـؼضقي اًمعدة شمعؾقٌؾ , اخلصؿ سملكف ًمقس ًمف قمؾقفو مؾؽ متعٍي وٓ رضمعٍي ٓ يؾحؼفو ـمالىمف

سموـمٌؾ؛ ٕن اخلالف ذم أن اًمعدة اًمتل هل طمؼٌّ مـ طمؼقق اًمـؽوح هؾ شمؽقن سمؿـزًمي أصؾ 

مـؼضقي اًمعدة ٓ قمدة,  حماًل ًمقىمقع اًمطالق قمؾقفو سموقمتبوره أم ٓ؟ وذم ( )اًمـؽوح ذم سمؼوئفو

أي وضمٍف يستؼقؿ هذا اًمتعؾقؾ ًمقثبً سمف هذا احلؽؿ ًمؾخصؿ؟ ويمذًمؽ هذا اًمتعؾقؾ  ( )ومؿـ

سمعد اًمبقـقكي مـ اخلصؿ سموـمٌؾ؛ ٕن اًمؽالم ذم أن اًمعدة اًمتل هل طمؼ  (6)ذم كؽوح إظمً

                                                   

 .59/ , ؛ دؾمتقر اًمعؾامء151:ص, ًمؾؽػقي ؛ اًمؽؾقوت11  :ص, اًمتعريػوت ًمؾجرضموين: يـظر

 .وؿفو إمم كػسف: أي ,31آيي : ؾمقرة آل قمؿران چېئېئچ : ىمول اهلل شمعومم ,ؿُّ اًمضَّ : ذم اًمؾغي ,اًمؽػوًمي ( )

 . 5: ص, أكقس اًمػؼفوء. ذم طمؼ اعمطوًمبي إمم ذميٍ  ذميٍ  وؿُّ : وذم اًمنمع 

 (. 1 / )ط : هنويي ( )

؛  1 /0 , ؛ اًمبقون ًمؾعؿراين5  /0 , احلووي اًمؽبػم: يـظر. وقمـد اًمشوومعقي ٓ يؼع, قمـد إطمـوف يؼع (3)

 .9  / , ؛ شمبقلم احلؼوئؼ35 /3, سمدائع اًمصـوئع

 (.أ/0  )ف : هنويي (1)

 .ومػل :(ط)ذم  (5)

 .إظمًذم قمدة : (ط)ذم سمعدهو  (1)
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 ومصؾ  ذوط اًمؼقوس

ـؼضقي اعمـع اًمثوسمً سمسبى اًمـؽوح أم ٓ؟ وذم م ( )اًمـؽوح هؾ شمؼقم مؼوم اًمـؽوح ذم إسمؼوء

سمؿنموٍع يمقػ  ومو ًمقس, اًمعدة ٓ قمدة, وهذا ٕن اًمـوذم يـؽر أن يؽقن احلؽؿ منموقموً 

 !.يؿؽـ إصمبوشمف سموًمؼقوس اًمنمقمل؟

 ٓ ؛ ٕن اًمعؼد مجع سمدًملم( )شمعؾقؾف ذم إؾمالم اعمَرِوّي ذم اعمَروّي : ومـ هذا اًمـقع

ومؽون سمؿـزًمي اهلََرويِّ , جيري ومقفام رسمو اًمػضؾ
؛  ( ) ٕن اًمؽالم ذم أن اجلـس هؾ مع اعمَرويِّ

هق قمؾٌي ًمتحريؿ اًمـَّسل, وذم اهلرويِّ مع اعمرويِّ ٓ ضمـس, وهبذا شمبلم أن طمجي اعمدقمل 

 .اعمثبً همػم طمجي اعمـؽر اًمـوذم

أن اًمرضمعي , أكً ـموًمٌؼ شمطؾقؼًي سموئـيً : اًمؽالُم ومقام إذا ىمول ٓمرأشمف: ومـ هذا اًمـقع

 يؽقن شمعؾقالً , ( )صؿ سملكف مو اقمتوض قمـ ـمالىمفوشمـؼطع هبذا اًمؾػظ أم ٓ؟ ومنن شمعؾقؾ اخل

ًمؾزوج سموًمـؽوح يملصؾ اًمطالق أم  هل ممؾقيميٌ  ( )سموـماًل؛ ٕن اًمؽالم ذم أن صػي اًمبقـقكي هؾ

                                                   

 .سمؼوء :(ط)ذم  ( )

 وصمقوب مـ ضمـسف طموًٓ  ,مذهبـو ضمقاز سمقع صمقب سمثقسملم)(:  9/10)ىمول اًمـقوي رمحف اهلل ذم اعمجؿقع  ( )

ومل أضمد اًمتعؾقالت اًمتل ذيمرهو .  0 /5, ؛ احلووي اًمؽبػم   /3, اعمعرومي. ط, إم: ويـظر(. وممضمالً 

 مـ يمتى اًمشوومعقي اًمتل اـمؾعً قمؾقفو
ٍ
وًمعؾفو يموكً شُمذيمر ذم اعمـوفمرات اًمتل , اعمصـػ رمحف اهلل ذم رء

 .اعمذهبلم يموكً دمري سملم قمؾامء

, وهل اًمققم مديـي مـ مدن أومغوكستون, وهل مديـي قمظقؿي مـ مدن ظمراؾمون: كسبًي إمم هراة: اهلروي: ىمقًمف (3)

معجؿ : يـظر. يمقاًل قمـ اًمعوصؿي يموسمؾ 150وشمبعد طمقازم , شمؼع ذم اًمشامل اًمغريب مـفو قمغم احلدود مع إيران

 .11 : ص, ن اًمعرسمقي واإلؾمالمقيمودة هرا؛ مقؾمققمي اعمد, ؛ ًمسون اًمعرب5/391, اًمبؾدان

 (.أ/15 )د : هنويي (1)

 (.أ/ 1 ) :سمدايي (5)
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 ومصؾ  ذوط اًمؼقوس

وإكام مل يثبً , ( () )ٓ؟ وموخلصؿ يـؽر يمقن ذًمؽ ممؾقيمًو ًمف, وكحـ كؼقل إن ذًمؽ ممؾقكٌ 

ًٌ قمـ هذه اًمصػي, ومنن وصػفو سمؾ ٕ, ( )سمٍميح ًمػظ اًمطالق ٓ ٕكف همػم ممؾقٍك ًمف كف ؾمويم

سموًمطالق جُيومع اًمـؽوح اسمتداًء وسمؼوًء, ومنكام ـمريؼ معرومي هذا احلؽؿ اًمتلمُؾ ذم مقوقع هذا 

أصؾ اًمطالق ممؾقيمًو ًمف, ومنذا صمبً سموقمتبوره أن اًمقصػ ممؾقٌك ًمف  ( )وومقام صور سمف, اعمؾؽ

ٓ يثبً؛ ٕن ؾمببف مل  يمون اًمتٍميح سمف سمذًمؽ اًمقصػ قموماًل, وقمـد قمدم اًمتٍميح سمف

 يقضمد, يمام ٓ يثبً أصؾ اًمطالق إذا مل يقضمد مـف اًمتؽؾؿ سمؾػظ اًمطالق أو سمؾػٍظ آظمر ىموئامً 

 .( )مؼومف

 ( )أهنو شمقضمى مؾؽ اًمبدل ذم احلول (6)شمعؾقُؾ اخلصؿ ذم قمؼد اإلضمورة: ومـ هذا اًمـقع

 , وذم( )كظػميـ سموًمؼقوس قمغم قمؼد اًمبقع, ومنن ذط صحي اًمؼقوس أن يؽقن إصؾ واًمػرع

                                                   

 .ًمف(: د)و( ط)و( ف)سمعدهو ذم  ( )

 .أو سمعدد اًمثالث, ٓ شمـؼطع اًمرضمعي قمـد اًمشوومعقي ذم ـمالق اعمدظمقل هبو إٓ سمذيمر اًمعقض ( )

ومل أضمد . 3  /9, ؛ ذح اًمسـي ًمؾبغقي 1/1 , ؛ هنويي اعمطؾى 1 /0 , احلووي اًمؽبػم: يـظر 

 .اًمتعؾقالت اًمتل ذيمرهو اعمصـػ رمحف اهلل

ًٍ ذم , ًمف: ىمقًمف (3)  (.د)همػم مثب

 .سمف(: ط)ذم  (1)

 (.13 / )ط : هنويي( 5)

هتذيى : ذم "َأضَمرَ  "ويـظر مودة . "أضمر"مودة , اعمغرب. يِمَراُء إضمػم: وهل, اؾْمٌؿ ًمأِلضُمَرةِ : اإلضمورة ذم اًمؾَُّغي(1) 

 .1 /0 , شموج اًمعروس؛ 3  /  , اًمؾغي

وسمغػم  ,إضمورة سمعقضٍ  اعمـوومع متؾقؽ و .مول هق سمعقضٍ  اعمـوومع قمغم اًمعؼد قمـ قمبورة :واصطالطموً 

 .91: ص, ؛ أكقس اًمػؼفوء53/ , آظمتقور: ؛ ويـظر0 : ص, اًمتعريػوت ًمؾجرضموين. إقمورة قمقضٍ 

 .5/33 , ؛ اعمجؿقع1/550, احلووي اًمؽبػم: يـظر (1)

 .ومفل ظمؼم يمون, ؛ ٕكف اًمصقاب(ط)واعمثبً مـ ,كظػمان(: د)و( ف)ذم إم و(5) 
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 ومصؾ  ذوط اًمؼقوس

قمؾقف  سموب اًمبقع مو هق اعمعؼقد قمؾقف ىموئٌؿ ممؾقٌك ذم احلول, وذم اإلضمورة مو هق اعمعؼقد

ذم  مل يؽـ أطمدمهو كظػمًا ًممظمر معدوٌم همػم ممؾقٍك قمـد اًمعؼد, ومُعؾِؿ أهنام متغويران, وإذا

ر ذم ٓ يستؼقؿ شمعديي احلؽؿ مـ أطمدمهو إمم أظم, احلؽؿ اًمذي وىمع اًمتعؾقؾ ٕضمؾف

 .اًمنمقمل ( )اًمؼقوس

ًمألقمرايب ذم طمديٌ يمػورة  ىمقل رؾمقل اهلل  :( )ومـ كقع مو سمدأكو سمف هذا اًمػصؾ

مـ اؿمتغؾ سمتعؾقؾ ذًمؽ؛ ًمتعديي احلؽؿ  ومننَّ مـ اًمـوس, ( )ش يمؾفو أكً وقمقوًمؽ »: اًمػطر

؛ ( )وذًمؽ ٓ جيقز قمـدكو, ومقتطرق سمف إمم اًمؼقل سموكتسوخ طمؽؿ اًمؽػورة, ( )إمم همػم إقمرايب

, (6)ظمصَّ إقمرايب سمصحي اًمتؽػػم مـف سموًمٍمف إمم كػسف وقمقوًمف ؛ ٕن اًمـبل ( )قمـدكو

 .أن مثؾ هذا ٓ يؼبؾ اًمتعؾقؾ, واهلل شمعومم أقمؾؿ ( )ويمون ذًمؽ سمطريؼ اإليمرام ًمف, وىمد سمقـو

                                                   

 .سموًمؼقوس :(ط)ذم ( ) 

 .أن ٓ يؽقن إصؾ خمصقصًو سمحؽؿف سمـصٍّ آظمر: وهق, ًمعؾف يؼصد اًمنمط إول ( )

 ًمؾػظ اعمصـػ رمحف اهلل مو رواه اإلموم أمحد ذم اعمسـد  (3)
ٍ
مـ طمديٌ أيب , (1911: سمرىمؿ, 05 / )أىمرب رء

يمؾف أكً  »:  ىمول ًمف : وومقف,  ىمصي إقمرايب اًمذي وىمع قمغم أهؾف ذم رمضون وهق صوئؿذم هريرة 

 .51 : وىمد شمؼدم ىمريبًو ص, وأصؾف ذم اًمصحقحلم. شوقمقوًمؽ 

 .1/313, ؛ اعمجؿقع3/353, هنويي اعمطؾى: يـظر. هذا اًمؼقل وضمٌف قمـد اًمشوومعقي (1)

 . 3/1, اعمعرومي. ط, سمسط اًمؽالم قمؾقفو ذم اعمبسقط (5)

 (.ب/0  )ف : هنويي (1)

 .0  : ص, ذم سمدايي هذا اًمػصؾ (1)
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 ( )ومّمؾ اًمريمـ
 سكٍ انمٛاط 

قمغم طمٙمؿ اًمٕملم ُمع اًمٜمص ُمـ سملم  َمً ٚمَ قمَ  َؾ ٕمِ اًمذي ضُم  اًمقصػ :هق ( )ريمـ اًم٘مٞم٤مس 

ذم احلٙمؿ  ًمألصؾ اًمتل يِمتٛمؾ قمٚمٞمٝم٤م اؾمؿ اًمٜمص، ويٙمقن اًمٗمرع سمف ٟمٔمػماً  إوص٤مف

وإٟمم ي٘مقم اًم٘مٞم٤مس ء، ُم٤م ي٘مقم سمف ذًمؽ اًمٌم ءٕن ريمـ اًمٌم: ( )اًمث٤مسم٧م سم٤مقمتب٤مره ذم اًمٗمرع

 .هبذا اًمقصػ

                                                   

 .ذم اًمريمـ: (ط)ذم  ( )

ـٍ ؿمديد، أي إمم قمِمػمٍة وَُمٜمََٕم٦م: واًمريمـ ًمٖم٦م مجٝمرة اًمٚمٖم٦م ٓسمـ دريد، . ضم٤مٟم٥م اًمٌمء، وومالن ي٠موي إمم ُريْم

 .، وي٠ميت سمٛمٕم٤مٍن أظمرى"ريمـ"ُم٤مدة 

 .سهتذي٥م اًمٚمٖم٦م: ًمس٤من اًمٕمرب: شم٤مج اًمٕمرو: ذم "ريمـ"ُم٤مدة  يٜمٔمرو  

 .يم٤مًم٘مٞم٤مم واًمريمقع ًمٚمّمالة، ٓ وضمقد ًمٚمٌمء إٓ سمف ُم٤م: واًمريمـ ذم اًمنمع هق  

 .   3/1يمِمػ إهار ًمٚمبخ٤مري، : يٜمٔمر  

 "ومقاشمح اًمرمحقت"أيمثر احلٜمٗمٞم٦م جيٕمٚمقن ًمٚم٘مٞم٤مس ريمٜم٤ًم واطمدًا هق اًمٕمٚم٦م، وشمقضمٞمف ذًمؽ ُم٤م ضم٤مء ذم (  )

ُؼ اعمس٤مواة ذم وم٠مرادوا سمف ُم٤م ُُي٘م  ، ن ريمٜمٝم٤م هق اًمٕمٚم٦م اعمِمؽميم٦مإ: وأُم٤م ىمقل أيمثر احلٜمٗمٞم٦م(: ) 99 / )

ـٌ وطمده٤م دون إصؾ واًمٗمرع، اخل٤مرج سم٤مًمٗمٕمؾ  (. . ومتدسمر، ٓ أهن٤م ريم

دار اًمٙمت٤مب . : اًمبزدوي ُمع اًمٙمِمػ، ط3/13اًمت٘مقيؿ، : ويٜمٔمر ذم ريمـ اًم٘مٞم٤مس قمٜمد احلٜمٗمٞم٦م

: اًمقاذم ًمٚمسٖمٜم٤مىمل، 333: : اعمٖمٜمل ًمٚمخب٤مزي، ص8 8/ : ُمٞمزان إصقل، 3/333اإلؾمالُمل، 

: 71 /3: شمٞمسػم اًمتحرير، 3  /3: اًمت٘مرير واًمتحبػم، 31 / اًمتٚمقيح،  : اًمتقوٞمح ُمع 31 /3

 . 99 / ومقاشمح اًمرمحقت، 

هؾ يٙمقن ذم إصؾ واًمٗمرع، أم ذم اًمٗمرع ، اظمتٚمػ إصقًمٞمقن ذم ُمس٠مًم٦م شم٠مصمػم اًمٕمٚم٦م ذم إصمب٤مت احلٙمؿ( 3)

ومخر اإلؾمالم اعمّمٜمػ وُمِم٤ميخ اًمٕمراق واًم٘م٤ميض أسمق زيد اًمدسمقد واًمِمٞمخ٤من : وم٘مط؟ ومذه٥م إمم إول

 . اًمبزدوي وهمػمهؿ

 . ُمِم٤ميخ ؾمٛمرىمٜمد، وهق ىمقل مجٝمقر إصقًمٞملم ُمـ همػم احلٜمٗمٞم٦م: وذه٥م إمم اًمث٤مين

= 

ذؼشٚف 

 سكٍ انمٛاط
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وذًمؽ ٟمحق إجي٤مب اًمزيم٤مة قمٜمدٟم٤م ذم احلكم ، ( )صؾًمأل صمؿ هذا اًمقصػ ىمد يٙمقن ٓزُم٤مً 

، وقمٜمد اخلّمؿ إصمب٤مت طمٙمؿ اًمرسم٤م ذم اًمذه٥م واًمٗمْم٦م سمٕمٚم٦م إصؾذم  ٦مِ ٞم  ٜمِ ٛمَ سم٤مقمتب٤مر صٗم٦م اًمث  

ىمٝمم ٓ يٗم٤مرإصممن، ٘م٤م ضمقهري ٚمِ هلذيـ اجلقهريـ، وم٢مهنم ظُم  ٓزُم٦مٌ  واًمثٛمٜمٞم٦م صٗم٦مٌ ، اًمثٛمٜمٞم٦م

ًمٚمٛمستح٤مو٦م ذم  ٟمحق ىمقًمف ، ( )أو اؾممً  ( )قم٤مرو٤مً  ( )هذا اًمقصػ سمح٤مل، وىمد يٙمقن

                                                   

 ظمالٌف  اًمٗمري٘ملم ذم هذه اعمس٠مًم٦مأن اخلالف سملم ، قمغم (37 /3)هذا وىمد ٟمب ف أُمدي ذم اإلطمٙم٤مم 

قمغم طمٙمؿ إصؾ  ٦م سم٤مقمث٦مٌ وأن اًمٕمٚم، ف سم٤مًمٜمص ٓ سم٤مًمٕمٚم٦مرِ إن طمٙمؿ إصؾ قمُ : ، ومٙمالمه٤م ي٘مقلًمٗمٔمل  

 . ًمٚمِم٤مرع ذم سمٜم٤مء طمٙمٛمف قمٚمٞمٝم٤م وُم٘مّمقدةٌ 

: يمِمػ 37 /3: اإلطمٙم٤مم ًممُمدي، 933/ ُمٞمزان إصقل، : 3/13شم٘مقيؿ إدًم٦م، : يٜمٔمر ذم اعمس٠مًم٦م

 . 3/393: ذح اًمٕمْمد،   3/1إهار ًمٚمبخ٤مري، 

  .، وهق اًمٜمقع إول ُمـ أٟمقاع اًمٕمٚمؾهذا شم٘مسٞمؿ ًمٚمقصػ سم٤مقمتب٤مره ٓزُم٤مً (  )

 . اًمقصػ: أي(  )

 . هذا اًمٜمقع اًمث٤مين ُمـ أٟمقاع اًمٕمٚمؾ، وهق أن شمٙمقن وصٗم٤ًم قم٤مرو٤مً  (3)

قمٚم٦م اًمرسم٤م ذم اًمؼُم  : اًمتٕمٚمٞمؾ سم٤مٓؾمؿ يمم ًمق ىمٞمؾهذا اًمٜمقع اًمث٤مًم٨م ُمـ أٟمقاع اًمٕمٚمؾ، وهق أن شمٙمقن اؾمًم، و( 3)

٤مٓؾمؿ شُمٖم٤مير ُمس٠مًم٦م اًم٘مٞم٤مس ذم ٕن اؾمٛمٝم٤م مخر، وُمس٠مًم٦م اًمتٕمٚمٞمؾ سم: شمسٛمٞمتف سُمراًّ، وقمٚم٦م اًمتحريؿ ذم اخلٛمر

 آظمر : ًمبٞم٤من هؾ يٜم٤مط طمٙمٌؿ ذقمل سم٤مؾمؿ؟ واًمث٤مٟمٞم٦م: اًمٚمٖم٤مت، وم٤مٕومم
ٍ
ك رٌء سم٤مؾمؿ رء ًمبٞم٤من هؾ ُيسٛم 

 . جل٤مُمٍع؟: ًمٖم٦مً 

 . 7/83اًمبحر اعمحٞمط، ًمٚمزريمٌم، : يٜمٔمر

 : قمغم صمالصم٦م ُمذاه٥م اًمتٕمٚمٞمؾ سم٤مٓؾمؿ وىمد اظمتٚمػ إصقًمٞمقن ذم

يم٤من آؾمؿ ُمِمت٘م٤ًم يمس٤مرٍق وممٚمقٍك، أو يم٤من آؾمؿ ضم٤مُمدًا ًم٘مب٤ًم أو قمٚمًم  ؾمقاء، اجلقاز ُمٓمٚم٘م٤مً : إول

يمحمر وومرس وديٜم٤مر وشمراب، وهق ُمذه٥م احلٜم٤مسمٚم٦م، وأيمثر اعم٤مًمٙمٞم٦م، وسمٕمض اًمِم٤مومٕمٞم٦م، ويمثػم ُمـ 

 . اًمٗم٘مٝم٤مء وأهؾ اًمٕمرسمٞم٦م، وسمف ىم٤مل سمٕمض احلٜمٗمٞم٦م وُمٜمٝمؿ اعمّمٜمػ

: اًمتٛمٝمٞمد ٕيب اخلٓم٤مب، 131: ٙم٤مم اًمٗمّمقل، ص: إطم33: اعم٘مدُم٦م ذم إصقل ٓسمـ اًم٘مّم٤مر، ص: يٜمٔمر

= 

ذمغٛى 

انٕطف 

تاػرثاس 

انهضٔو 

 ٔانرؼذ٘

ذمغٛى 

انٕطف 

تاػرثاسِ 

ػاسػاً أٔ 

 اعًاً 
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 ٟمٗمج٤مر صٗم٦مٌ وآ، ؿٍ قمٚمَ  واًمدم اؾمؿُ . ( )شر اٟمٗمج قمرٍق  إٟمف دمُ  »: سمٞم٤من قمٚم٦م ٟم٘مض اًمٓمٝم٤مرة

 .قم٤مرو٦مٌ 

 وم٢من ذًمؽ وصٌػ ، ( )اًمرسم٤م سم٤مًمٙمٞمؾ واًمقزن ( )ٟمص   رمحٝمؿ اهلل شمٕمٚمٞمؾ قمٚممئٜم٤م: ُمث٤مًمف

ٟمحق ، ( )طمٙممً  ، وىمد يٙمقنوإوىم٤مت إُم٤ميمـٚمػ سم٤مظمتالف قم٤مدات اًمٜم٤مس ذم خيت قم٤مرٌض 

ـ يْ احلدي٨م، وم٢من اًمد   ( )ش ـٌ يْ دَ  ًمق يم٤من قمغم أسمٞمِؽ  أرأي٧ِم  »: ًمٚمخثٕمٛمٞم٦م ىمقل رؾمقل اهلل 

                                                   

، ٕمٓم٤مر قمغم ذح اجلالل: مجع اجلقاُمع سمح٤مؿمٞم٦م اًم393: : اعمسقدة، ص831/ : ُمٞمزان إصقل،  3/3

 .    : هم٤مي٦م اًمقصقل ًمألٟمّم٤مري، ص: 83 / 

 . وسمٕمض اًمِم٤مومٕمٞم٦م وُمٜمٝمؿ اًمرازي اعمٜمع ُمٓمٚم٘م٤ًم، وهق ُمذه٥م سمٕمض احلٜمٗمٞم٦م: اًمث٤مين

: يمِمػ إهار   1/3: اعمحّمقل ًمٚمرازي، 3 9/ ُمٞمزان إصقل، : 313: اًمتبٍمة، ص: يٜمٔمر

 . 3/113ًمٚمبخ٤مري، 

وُمٜمٝمؿ اعم٤موردي، وًمٙمٜمف . اًمتٗمّمٞمؾ سملم اعمِمتؼ ومٞمجقز، واًمٚم٘م٥م ومال جيقز، وهق ىمقل سمٕمض اًمِم٤مومٕمٞم٦م: اًمث٤مًم٨م

ٕٟمف يبٕمد أن  :وم٤مؾمد ومٝمذا شمٕمٚمٞمٌؾ . ٕن اًمٕمرب ؾمٛمتف مخرا: أن يٕمٚمؾ حتريؿ اخلٛمر: أطمدمه٤م: ضمٕمؾ اًمٚم٘م٥م ىمسٛملم

أن يٕمٚمؾ حتريٛمف سمجٜمسف ويٕمؼم قمـ : واًمث٤مين. ذم حتريؿ اخلٛمر يٙمقن ًمتسٛمٞم٦م اًمٕمرب ُمع شم٘مدُمف قمغم اًمنمع شم٠مصمػمٌ 

 . ومٝمذا ضم٤مئز، اجلٜمس سم٤مؾمٛمف، ومٞمٕمٚمؾ حتريٛمف سمٙمقٟمف مخراً 

ىمقاـمع إدًم٦م، : 838/ : ذح اًمٚمٛمع ًمٚمِمػمازي، 131: إطمٙم٤مم اًمٗمّمقل، ص: 1/91احل٤موي اًمٙمبػم، : يٜمٔمر

 . 31 /7اًمبحر اعمحٞمط، : 1/113اعمحّمقل،  اًمٙم٤مؿمػ قمـ:  7 / دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م،  .ط

  .13 : ص ،واحلدي٨م ؾمبؼ خترجيف(. ب/ 7 ): سمداي٦م ( )

 (. 73 / )ط : هن٤مي٦م ( )

: اعمبسقط ًمٚمٛمّمٜمػ، 83 / : أطمٙم٤مم اًم٘مرآن ًمٚمجّم٤مص،  /1اعمبسقط ًمٚمِمٞمب٤مين، : يٜمٔمر. ذم همػم إصممن( 3)

  / 3  . 

 . اًمٜمقع اًمراسمع ُمـ أٟمقاع اًمٕمٚمؾ، وهق أن شمٙمقن طمٙممً  هذا (3)

   .19 : ص ،واحلدي٨م ؾمبؼ خترجيف. وم٘مْمٞمتٞمف: (ط)ذم سمٕمده٤م  (1)
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آظمر،  سم٤مٓؾمتدٓل سمحٙمؿٍ   هل٤م طمٙممً ىمد سملّم  قمـ اًمقضمقب ذم اًمذُم٦م، وذًمؽ طمٙمؿٌ  قمب٤مرةٌ 

 .( )ٙمؿوذًمؽ دًمٞمؾ ضمقاز اًمتٕمٚمٞمؾ سم٤محل

وم٤مًمٗمرد ٟمحق . ( )وىمد يٙمقن قمدداً ، وىمد يٙمقن ُمثٜمك، وىمد يٙمقن هذا اًمقصػ ومرداً 

وهق اجلٜمس أو اًمٙمٞمؾ أو اًمقزن قمٜمد احت٤مد اعمٕمٜمك، ، واطمدٍ  سمقصٍػ  ( )س٤مءشمٕمٚمٞمؾ رسم٤م اًمٜم 

                                                   

وُيٕمزى ٓسمـ قم٘مٞمؾ وسمٕمض ، ٝمؿف سمٕمُْم وأيمثر إصقًمٞملم، وُمٜمٕمَ  ه احلٜمٗمٞم٦مُ أضم٤مزَ : اًمتٕمٚمٞمؾ سم٤محلٙمؿ اًمنمقمل(  )

٤مقمث٤ًم قمغم ُمّمٚمح٦ٍم، وسمٕمدُمف إذا يم٤من سم٤مقمث٤ًم قمغم وم٘م٤مًمقا سم٤مجلقاز إذا يم٤من سم، اعمتٙمٚمٛملم، وومّّمؾ ومٞمف آظمرون

 . ُمٗمسدة، وهق اظمتٞم٤مر اسمـ احل٤مضم٥م

ذح شمٜم٘مٞمح : 3  /3اإلطمٙم٤مم ًممُمدي، : 9 3: : روو٦م اًمٜم٤مفمر، ص331/ اعمستّمٗمك، : يٜمٔمر  

خمتٍم : 8/3931: هن٤مي٦م اًمقصقل ذم دراي٦م إصقل،   3: : اعمسقدة، ص338: اًمٗمّمقل، ص

 .   /3: ومتح اًمٖمٗم٤مر، 39 /3ٌم، : ذح اًمبدظم31 : اًمبٕمكم، ص

سم٤مقمتب٤مر يمقهن٤م ذات وصٍػ واطمد أو ُمريمب٦م ُمـ  ٝم٤مشم٘مسٞمٛمهق اًمٜمقع اخل٤مُمس ُمـ أٟمقاع اًمٕمٚمؾ، وهق هذا و(  )

وهل اًمتل مل شمؽميم٥م ُمـ : اًمٕمٚم٦م اًمبسٞمٓم٦م: أوص٤مف، واًمٕمٚم٦م شمٜم٘مسؿ سم٤مقمتب٤مر يمٛمٞمتٝم٤م إمم ىمسٛملم، إول

 . قمٚم٦م اإلؾمٙم٤مر ذم حتريؿ اخلٛمر: أضمزاء، ُمثؾ

: سمحٞم٨م ٓ يست٘مؾُّ يمؾُّ واطمٍد ُمٜمٝم٤م سم٤مًمٕمٚمٞم٦م، ُمثؾ، وهل ُم٤م شمريّمب٧م ُمـ ضمزأيـ وم٠ميمثر: اًمٕمٚم٦م اعمريمب٦م: ًمث٤مينا  

، وأيمثر إصقًمٞملم قمغم ضمقاز اًمتٕمٚمٞمؾ سم٤مًمقصػ اعمريم٥م، اًم٘متؾ اًمٕمٛمد اًمٕمدوان ذم وضمقب اًم٘مّم٤مص

 . ٦موسمٕمْمٝمؿ يِمؽمط أن شمٙمقن ذات وصٍػ واطمد، وُيٜمس٥م ٕيب احلسـ إؿمٕمري وسمٕمض اعمٕمتزًم

: اإلطمٙم٤مم ًممُمدي، 9 3: : روو٦م اًمٜم٤مفمر، ص391: : اعمٜمخقل، ص37 /3اًمٗمّمقل، : يٜمٔمر

 . 18 /3: اإلهب٤مج، 3/383: ذح اًمٕمْمد، 339: : ذح شمٜم٘مٞمح اًمٗمّمقل، ص   /3

 وٟمسٞمئ٦ٍم سمٛمٕمٜمك: ُيَ٘م٤مُل ، اًمت ٠ْمظِمػمُ : سم٤ِمعْمَد  : اًمٜم َس٤مءُ  (3)
ٍ
 وٟمزء

ٍ
 "اعمٖمرب، ُم٤مدة .  ذِم َأضَمٚمَِؽ َٟمَس٠َم اهلل ُ: وُمٜمفُ ، سمِْٕمُتُف سمِٜمََس٤مء

 . خمت٤مر اًمّمح٤مح: ًمس٤من اًمٕمرب: شم٤مج اًمٕمروس: ويٜمٔمر. "ٟمس٠م 

 . ، وًمق يم٤من سمٖمػم زي٤مدةلَم هق شم٠مظمػم اًمت٘م٤مسمض ذم سمٞمع اًمرسمقيْ : رسم٤م اًمٜمس٤مء: واصٓمالطم٤مً 

 . 8/331: اًمنمح اعمٛمتع، 1 9/ اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط، : يٜمٔمر

ذمغٛى 

انٕطف 

تاػرثاسِ 

فشداً أٔ 

 ػذداً 
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ذم ٟمج٤مؾم٦م  ( )واعمثٜمك ٟمحق قمٚم٦م طمرُم٦م اًمتٗم٤موؾ، وم٢مٟمف اًم٘مدر ُمع اجلٜمس، واًمٕمدد ٟمحق شمٕمٚمٞمٚمٜم٤م

 .وٓ سمٚمقى ذم ؾم١مره ( )إيمؾ ٓ ًمٙمراُمتف مُ حمرّ  ف طمٞمقانٌ ؾم١مر اًمسب٤مع سم٠مٟم

سمٕمْمٝم٤م إمم  إذا يم٤مٟم٧م ٓ شمٕمٛمؾ طمتك يٜمْمؿ   قمٚم٦مً  إوص٤مفوإٟمم يٙمقن اًمٕمدد ُمـ 

وم٢مٟمف ٓ يٙمقن اًمتٕمٚمٞمؾ ، ( )يٕمٛمؾ ذم احلٙمؿ سم٤مٟمٗمراده يمؾ وصٍػ  ( )، وم٢من يم٤منسمٕمضٍ 

 .يمٚمٝم٤م سم٤مٕوص٤مف

 .( )ػمهوىمد يٙمقن ذًمؽ اًمقصػ ذم اًمٜمص، وىمد يٙمقن ذم هم

ومٞمف  واًمتٕمٚمٞمؾ سمقصٍػ ، اًمٜمص ُؾ ٕمٚم  إٟمم يُ  ( )ٕٟمف: ِمٙمؾٍ ومٖمػم ُمُ ، أُم٤م ُم٤م يٙمقن ذم اًمٜمص

 .ٓ حم٤مًم٦م يٙمقن صحٞمح٤مً 

اإلٟمس٤من، قمـ سمٞمع ُم٤م ًمٞمس قمٜمد  كهن »: ومٜمحق ُم٤م روي أن اًمٜمبل : ذم همػمه ( )وأُم٤م

 ًمٞمس ذم اًمٜمص، وذًمؽ، اًمٕم٤مىمد ( )سم٢مقمدام ، وم٢من هذه اًمرظمّم٦م ُمٕمٚمقًم٦مٌ ( )ش ؿٚمَ ص ذم اًمس  ورظم  

                                                   

 . 38/ اعمبسقط ًمٚمٛمّمٜمػ، : يٜمٔمر(  )

 . ًمٚمٙمراُم٦م: (ط) ذم ( )

 (. ط) يم٤من، ؾم٤مىمٌط ُمـ: ىمقًمف (3)

 (. ب/11 )د : هن٤مي٦م (3)

مجع اعمّمٜمػ رمحف اهلل سملم أٟمقاع اًمٕمٚمؾ وسملم ُمس٤مًمٙمٝم٤م، ومم ُم٣م ُمـ شم٘مسٞممشمف ُيٕمتؼم سمٞم٤مٟم٤ًم ٕٟمقاقمٝم٤م، وُم٤م ذيمره ( 1)

 . أن شمٙمقن ُمٜمّمقص٦م أو ُمستٜمبٓم٦م: وهقهٜم٤م ُيٕمتؼم ُمـ ُمس٤مًمؽ اًمٕمٚم٦م وـمرق صمبقهت٤م، 

 . وم٢مٟمف: (ط)ذم  (1)

 . ُم٤م يٙمقن: (ط)ذم سمٕمده٤م  (7)

  .1  : ص ،شم٘مّدم خترجيف( 8)

  .وهق اًمٗم٘مر، اومت٘م٤مر اًمٕم٤مىمد، ُمـ اًمُٕمْدم: أي: ذم ه٤مُمش إم( 9)

ششؽ 

انؼهح 

 انًشكثح

أيثهح انؼهح 

 انًغرُثطح

انؼهح 

انًُظٕطح 

ٔانؼهح 

 غرُثطحًنا
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ٕمجز اًمب٤مئع قمـ سم ، وهق ُمٕمٚمقٌل ( )وقمـ سمٞمع اًمٖمرر ( )قمـ سمٞمع أسمؼ  رؾمقل اهلل كوهن

وهذا ًمٞمس ذم اًمٜمص، ، ٗميض إمم اعمٜم٤مزقم٦ميُ  ذم ٟمٗمسف قمغم وضمفٍ  ( )اعمبٞمع شمسٚمٞمؿ اعمبٞمع أو ضمٝم٤مًم٦م

 ر ضمزءاً ؾ اًمِم٤مومٕمل هذه احلرُم٦م سم٢مرىم٤مق احلصمؿ قمٚم  ، ( )ش ٜمٙمح إُم٦م قمغم احلرةٓ شمُ  »: ىم٤مل 

                                                   

سم٤مب اًمٜمٝمل قمـ ذاء ُم٤م ذم سمٓمقن إٟمٕم٤مم ورضوقمٝم٤م ورضسم٦م اًمتج٤مرات، : ) أظمرج اسمـ ُم٤مضمف ذم اًمسٜمـ ( )

قمـ ذاء ُم٤م ذم سمٓمقن إٟمٕم٤مم  رؾمقل اهلل  كهن: ، ىم٤ملدري قمـ أيب ؾمٕمٞمد اخل، ( 91  : ، سمرىمؿاًمٖم٤مئص

طمتك شمْمع، وقمم ذم رضوقمٝم٤م إٓ سمٙمٞمؾ، وقمـ ذاء اًمٕمبد وهق آسمؼ، وقمـ ذاء اعمٖم٤مٟمؿ طمتك شم٘مسؿ، وقمـ 

: ، سمرىمؿ 3/3: )وأظمرضمف أمحد ذم اعمسٜمد. اهـ. ذاء اًمّمدىم٤مت طمتك شم٘مبض، وقمـ رضسم٦م اًمٖم٤مئص

 . ، وهمػمهؿ(1/338: )، واًمبٞمٝم٘مل ذم اًمسٜمـ اًمٙمؼمى(1 /3: )، واًمدارىمٓمٜمل ذم اًمسٜمـ(391  

 وهذه اعمٜم٤مهل وإن يم٤مٟم٧م ذم هذا احلدي٨م سم٢مؾمٜم٤مدٍ : ، سمٕمد خترجيف ًمٚمحدي٨م(1/338: )ىم٤مل اًمبٞمٝم٘مل ذم اًمسٜمـ

، وىم٤مل احل٤مومظ ذم قمٜمف ذم احلدي٨م اًمث٤مسم٧م قمـ رؾمقل اهلل  َل ذم سمٞمع اًمٖمرر اًمذي هُن  ومٝمل داظمٚم٦مٌ ، همػم ىمقي  

 . 93  : اإلرواء، سمرىمؿ. ووٕمٗمف إًمب٤مين. اهـ.وٕمٞمػ إؾمٜم٤مده(: 13 / : )اًمدراي٦م

(:  3/13)وًمٙمـ اًمٕمٚممء جيٕمٚمقن سمٞمع أسمؼ ُمـ أٟمقاع سمٞمع اًمٖمرر، وُيٛمث ٚمقن ًمف سمف، ىم٤مل اًمؽمُمذي ذم اجل٤مُمع 

وٟمحق ذًمؽ ، وسمٞمع اًمٓمػم ذم اًمسمء، وسمٞمع اًمٕمبد أسمؼ، وُمـ سمٞمقع اًمٖمرر سمٞمع اًمسٛمؽ ذم اعم٤مء: ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل

 . ـ اًمبٞمقعُم

 . ُمـ ؾمٞمدهاهل٤مرب اًمٕمبد : هق سمؼهرب، وم٤مٔ: سمٙمن اًمب٤مء ووٛمٝم٤م، أي، أسَمَؼ اًمٕمبد ي٠مسمِؼ وي٠مسُمؼ: ُمـ: ؼأسمِ و

 . : خمت٤مر اًمّمح٤مح٦ممجٝمرة اًمٚمٖم٦م: ـمٚمب٦م اًمٓمٚمباعمحٙمؿ واعمحٞمط إقمٔمؿ: : ذم "أسمؼ "ُم٤مدة  يٜمٔمر

قمـ (:  388واًمبٞمع اًمذي ومٞمف همرر، سمرىمؿ يمت٤مب اًمبٞمقع، سم٤مب سمٓمالن سمٞمع احلّم٤مة: ) أظمرج ُمسٚمٌؿ ذم صحٞمحف(  )

 . وقمـ سمٞمع اًمٖمرر، قمـ سمٞمع احلّم٤مة رؾمقل اهلل  كهن: ىم٤مل هريرة  أيب

: أٟمٞمس اًمٗم٘مٝم٤مء، ص. واًمٓمػم ذم اهلقاء، أيٙمقن أم ٓ، يمبٞمع اًمسٛمؽ ذم اعم٤مء ىدراًمذي ٓ يُ : اًمٖمرر هقسمٞمع و 

 . 38: : اًمتٕمريٗم٤مت، ص13 / : همري٥م احلدي٨م ٓسمـ اجلقزي، 9  : ـمٚمب٦م اًمٓمٚمب٦م، ص: ويٜمٔمر. 83

 . ذم اعمبٞمع: (ط)ذم  (3)

ـمالق  »: ىم٤مل رؾمقل اهلل : قمـ قم٤مئِم٦م ىم٤مًم٧م، ( 333: ، سمرىمؿ 1/7)أظمرج ٟمحقه اًمدارىمٓمٜمل ذم اًمسٜمـ ( 3)

قمغم إُم٦م، وٓ  احلرةُ  ُج و  زَ وشمُ ، وىمرء إُم٦م طمٞمْمت٤من، همػمه اًمٕمبد شمٓمٚمٞم٘مت٤من، وٓ حتؾ ًمف طمتك شمٜمٙمح زوضم٤مً 

= 
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، اًمبٞمع ي٘متيض سم٤مئٕم٤مً  رُ يمْ ذِ  ( () )وهذا ًمٞمس ذم اًمٜمص، ًمٙمـ، ( )ٜمٞمتف قمٜمفُمع همُ _  وهق اًمقًمد-ُمٜمف 

ومٝمق ، ( )، وُم٤م يثب٧م سمٛم٘مت٣م اًمٜمص، وذيمر اًمٜمٙم٤مح ي٘متيض ٟم٤ميمح٤مً ؿ ي٘متيض قم٤مىمداً ٚمَ وذيمر اًمس  

 .يم٤معمٜمّمقص

ؽـذًمـويم
 

قلــ هنل رؾمـحـ٤م ٟمـٚمٜمـقمٚم
 

، ( )رـحـقم اًمٜمـقم يــ صـقم اهلل 

ؽ ـوذًم، ( )راسملمـ٘مـ٤ممم سم٤مًمـٕمـقم ُمـ اهلل شمـذا اًمٞمـ٤مس ذم هـ٦م اًمتل ًمٚمٜمـٞم٤مومـاًمْم رد  ٚم٦م ـٕمـسم

                                                   

ُمٔم٤مهر سمـ أؾمٚمؿ، ٟم٘مؾ : ، وذم ؾمٜمده(7/319)وُمـ ـمري٘مف اًمبٞمٝم٘مل ذم اًمٙمؼمى . ش قمغم احلرة ٦مُ إُم ُج و  زَ شمُ 

ووّٕمَٗمف اًمزيٚمٕمل ذم . ًمٞمس سم٤مًمبٍمة طمدي٨ُم أٟمٙمر ُمـ طمدي٨م ُمٔم٤مهر هذا: اًمدارىمٓمٜمل قمـ أيب قم٤مصؿ أٟمف ىم٤مل

، قمـ (71 /7)وأظمرضمف اًمبٞمٝم٘مل ذم اًمسٜمـ . 17/ ، واسمـ طمجر ذم اًمدراي٦م، 71 /3ٟمّم٥م اًمراي٦م، 

 وىم٤مل. اهـ. هذا ُمرؾمٌؾ، إٓ أٟمف ذم ُمٕمٜمك اًمٙمت٤مب، وُمٕمف ىمقل مج٤مقم٦ٍم ُمـ اًمّمح٤مسم٦م : احلسـ ُمرؾماًل، وىم٤مل

 . ذم وٕمٞمػ اجل٤مُمع  311: ٜمٔمر طمدي٨م رىمؿي. وٕمٞمػ: قمـ احلدي٨م اعمذيمقر إًمب٤مين

: ص: ختري٩م اًمٗمروع قمغم إصقل ًمٚمزٟمج٤مين، 313/ : اعمٝمذب ًمٚمِمػمازي، 31 /9احل٤موي اًمٙمبػم، : يٜمٔمر(  )

 . 33 /3: ُمٖمٜمل اعمحت٤مج، 11 

 . وًمٙمـ: (ط)ذم  ( )

 (. أ/   )ف : هن٤مي٦م (3)

قمغم  قمـ زي٤مدةٍ  هق قمب٤مرةٌ : ، ذم شمٕمريػ اعمُْْ٘مَت٣َم (، ط38 / )ىم٤مل اعمّمٜمػ ومٞمم ؾمبؼ ُمـ هذا اًمٙمت٤مب  (3)

 . اعمٜمٔمقموسمدوٟمف ٓ يٛمٙمـ إقممل ، ًمٚمحٙمؿ أو ُمقضمب٤مً  ًمٞمّمػم اعمٜمٔمقم ُمٗمٞمداً : ِمؽمط شم٘مديٛمفاعمٜمّمقص قمٚمٞمف يُ 

: اًمبحر اعمحٞمط، 17 : : اعمٖمٜمل ًمٚمخب٤مزي، ص39 : أصقل اًمِم٤مر، ص: ويٜمٔمر ذم شمٕمريػ اعم٘مت٣م 

 . 99 /3: ذح اًمٙمقيم٥م، 3  /3

: ىم٤مل  قمـ أيب هريرة( 993 يمت٤مب اًمّمقم، سم٤مب اًمّمقم يقم اًمٜمحر، سمرىمؿ: )أظمرج اًمبخ٤مري ذم صحٞمحف( 1)

 . ُمس٦م واعمٜم٤مسمذةواعمال، اًمٗمٓمر واًمٜمحر: قمـ صٞم٤مُملم وسمٞمٕمتلم كٜمٝميُ 

: اًمت٘مرير   3/ : شمبٞملم احل٘م٤مئؼ،  7 / دار اًمٙمت٤مب اإلؾمالُمل، . اًمبزدوي ُمع اًمٙمِمػ، ط: يٜمٔمر (1)

 . 3/737: رد اعمحت٤مر، 378/ : شمٞمسػم اًمتحرير، 333/ واًمتحبػم، 
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ذا ـق ُمـ هـومٝم، فـٝمل قمٜمـلم اعمٜمـذم قم ٜمًك ـ٤مء ٓ عمٕمـضم ؾ هنٍل ـويم، صـاًمٜمذم س ـًمٞم

 .( )اًمٜمقع

ؼ قمت٘مف سمٛمٓمٚمؼ إٟمف شمٕمٚم  : ( )رُم٤م ي٘مقًمف قمٚممؤٟم٤م ذم سمٞمع اعمدسمّ : ٙمؿوُمـ اًمتٕمٚمٞمؾ سم٤محلُ 

، قمغم طمٙمؿٍ  سمحٙمؿٍ  ومٞمٙمقن ذًمؽ اؾمتدًٓٓ ، ( )سم٤مًمتٕمٚمٞمؼ صم٤مسم٧ٌم  طمٙمؿٌ  وم٢من اًمتٕمٚمؼ، ( )قتاعم

ومٜمٕمٜمل ، إصمر ) = ٕن اًمدًمٞمؾ اًمذي يثب٧م سمف يمقن اًمقصػ طمج٦مً : يمٚمف ( )وإٟمم ضم٤مز هذا

 ٕمٚم  سمف أن يٙمقن ُم١مصمرًا ذم احلٙمؿ اعمُْ 
ٍ
ىمد  ( مم٤م ذيمرٟم٤م اًمت٠مصمػم ذم احلٙمؿ ؾ، وُمتك فمٝمر ًمٌمء

 .ف قمٚم٦م احلٙمؿ ذقم٤مً صمب٧م سم٤مًمدًمٞمؾ أٟم

                                                   

 (. 71 / )ط : هن٤مي٦م ( )

سُمر، اعمدسّمر ُمـ اًمٕمبٞمد واإِلُم٤مء(  ) ٞمّد ٕن  : ُم٠ْمظُمقٌذ ُمـ اًمدُّ ، رُُمدسم  : وَم٘مٞمؾ، َواعْمََمت دسمر احْلََٞم٤مة، أقمتَ٘مف سمٕمد مم٤مشمف اًمس 

وىم٤مل . 3  / همري٥م احلدي٨م ٓسمـ ىمتٞمب٦م، . سمٕمد اعْمَْقت: اعمُْْٕمتؼ ُمـ دسمر َأي: َواًْمُٗمَ٘مَٝم٤مء اعمت٘مدُمقن َيُ٘مقًُمقنَ 

. اهـ. ؽع ذم اعمٛمٚمقك سمٕمد ُمقت اعم٤مًمقىمَ قمب٤مرة قمـ اًمٕمتؼ اعمُْ : اًمتدسمػم(: 11 /7)اعمّمٜمػ ذم اعمبسقط، 

، أو سمٛمقت يٙمقن اًمٖم٤مًم٥م وىمققمف، إن ُم٧م وم٠مٟم٧م طمر: ُمثؾ، أن يٕمٚمؼ قمت٘مف سمٛمقت ُمٓمٚمؼ: اعمٓمٚمؼ ُمٜمفو

، إن ُم٧م ذم ُمريض هذا: ُمثؾ، ُم٘مٞمد أن يٕمٚم٘مف سمٛمقٍت : وم٠مٟم٧م طمر، واعم٘مٞمد ُمٜمف، إن ُم٧م إمم ُم٤مئ٦م ؾمٜم٦م: ُمثؾ

، ت اًمتٕم٤مريػاًمتقىمٞمػ قمغم ُمٝمم: 11 : ص، اًمتٕمريٗم٤مت: 39: ُمٗم٤مشمٞمح اًمٕمٚمقم، ص: يٜمٔمرو. وم٠مٟم٧م طمر

 . 131: ص

 . 7 /1: ومتح اًم٘مدير ٓسمـ اهلمم، 18/ : اهلداي٦م ذح اًمبداي٦م، 11 /7اعمبسقط ًمٚمٛمّمٜمػ، : يٜمٔمر( 3)

وهق إٟمم اًمسٞمد،  ؼٞمتٕمٚميثب٧م سم أن  قِمْتَؼ اًمٕمبد طمٙمؿٌ : أي. ٤مًمتٕمٚمٞمؼصم٤مسم٨ٌم سم ؼ طمٙمؿٌ ن اًمتٕمٚمّ وم٢م: ُمٕمٜمك ىمقًمف (3)

 . 11 /7اعمبسقط ًمٚمٛمّمٜمػ، : ٜمٔمري. ، وهق يم٤مئـ ٓ حم٤مًم٦م٘مف سمٛمٓمٚمؼ اعمقتقمٚم  

 (. أ/ 7 ): سمداي٦م (1)

، وُمثب٧م ذم مجٞمع اًمٜمسخ اخلٓمٞم٦م اًمتل اقمتٛمدٟم٤مه٤م، ويمذًمؽ ذم اًمٜمسختلم اًمٕمثمٟمٞم٦م (ط)همػم ُمثب٧ٍم ذم  (1)

= 

أيثهح 

انرؼهٛم 

 تانذكى
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: اًمتل يِمتٛمؾ قمٚمٞمٝم٤م اؾمؿ اًمٜمص ٓ شمٙمقن قمٚم٦مً إوص٤مف أن مجٞمع  ( )صمؿ ٓ ظمالف

سم٤مًمٕمٚم٦م، سم٤مًمٜمص ٓ  واحلٙمؿ ذم اعمٜمّمقص صم٤مسم٧ٌم ، ٓ شمقضمد إٓ ذم اعمٜمّمقص وص٤مفٕإن مجٞمع 

سمؾ اًمٕمٚم٦م ، ( )ًمٚمحٙمؿ ُمـ أوص٤مف اعمٜمّمقص ٓ يٙمقن قمٚم٦مً  وٓ ظمالف أن يمؾ وصٍػ 

 ُم٘مت٤مٌت  ُمٓمٕمقُم٦مٌ  ُمقزوٟم٦مٌ  وم٢مهن٤م ُمٙمٞمٚم٦مٌ ، شمِمتٛمؾ قمغم أوص٤مٍف  ٓم٦مٜمْاحلِ  نًمٚمحٙمؿ سمٕمْمٝم٤م، وم٢م

حلٙمؿ  ُمـ هذه إوص٤مف قمٚم٦مٌ  وصٍػ  يمؾ   إن   ، وٓ ي٘مقل أطمدٌ ضمسؿٌ  ءٌ ر طم٥م   ُمدظمرٌ 

 .سمؾ اًمٕمٚم٦م أطمد هذه إوص٤مف، اًمرسم٤م ومٞمٝم٤م

                                                   

، وىمد (71 / )واهلٜمدي٦م اًمٚمتلم اقمتٛمدمه٤م أسمق اًمقوم٤مء إومٖم٤مين، يمم أؿم٤مر إمم ذًمؽ ذم ه٤مُمش اعمٓمبقع 

ٜمسخ اًمتل مل ٟمٕمتٛمده٤م ذم اعم٘م٤مسمٚم٦م، ومقضمدهت٤م ُمقاوم٘م٦م ًمٚمٜمسخ اعمٕمتٛمدة، وُمٜمٝم٤م رضمٕم٧م أيْم٤ًم إمم سمٕمض اًم

 (. أ/98 )، واًمٜمسخ٦م اًمٞمقؾمٗمٞم٦م (ب/389)ٟمسخ٦م ٟمقادر اعمخٓمقـم٤مت 

أن اًمقصػ ٓ يٙمقن طمج٦م إٓ سم٤مًمدًمٞمؾ، : ومٔم٤مهر اًمٙمالم يقهؿ اإلؿمٙم٤مل، ويٛمٙمـ شمقضمٞمٝمف سمم يكم: وسمٕمد 

ػ ذم احلٙمؿ، وم٘مد صمب٧م أٟمف قمٚم٦ٌم يّمٚمح اًم٘مٞم٤مس قمٚمٞمٝم٤م، وإن يم٤من واًمدًمٞمؾ هق اًمت٠مصمػم، وم٢مذا فمٝمر شم٠مصمػم اًمقص

 . ذم إصؾ طمٙممً 

واعمٕمٜمك ومٞمف أٟمف ممٚمقك شمٕمٚمؼ قمت٘مف : )وي١ميد هذا اًمٗمٝمؿ يمالُم اعمّمٜمػ رمحف اهلل ذم اعمبسقط قمـ هذه اعمس٠مًم٦م 

تٕمٚمؼ سمم وإٟمم ي، ومال جيقز سمٞمٕمف يم٠مم اًمقًمد، ودًمٞمؾ اًمقصػ أن اًمتٕمٚمؼ طمٙمؿ اًمتٕمٚمٞمؼ، سمٛمٓمٚمؼ ُمقت ؾمٞمده

دار اعمٕمروم٦م، . اعمبسقط، ط(. وشم٠مصمػمه أن اعمقت يم٤مئـ ٓ حم٤مًم٦م، وهق إٟمم قمٚم٘مف سمٛمٓمٚمؼ اعمقت، سمف قمٚمؼ اًمسٞمد

7/ 71 . 

 . وهبذا يتبلم أن إصمب٤مت اًمسٓمر اعمُِْم٤مر إًمٞمف أومم ُمـ طمذومف، وىمد يٙمقن ًمٚم٘م٤مرئ ومٝمٌؿ آظمر، واهلل أقمٚمؿ: ىمٚم٧م 

أصقل اًمبزدوي ُمع : 33 /3اًمت٘مقيؿ، : 11 /٤3مص، اًمٗمّمقل ًمٚمجّم: يٜمٔمر. يٕمٜمل سملم اًم٘م٤مئسلم(  )

ذح : 9  / ، قمغم اًمتٚمقيح تقوٞمحذح اًم: 91 /3دار اًمٙمت٤مب اإلؾمالُمل، . طاًمٙمِمػ، 

 . 3/89اًمٙمقيم٥م اعمٜمػم، 

 . ُمع اعمراضمع اًمس٤مسم٘م٦م. 37 /3اًمٗمّمقل ًمٚمجّم٤مص، : يٜمٔمر ( )

ال خالف 

أٌ جًٛغ 

األٔطاف 

ال ٚكٌٕ 

 ػهح
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ػم ُمـ هم ( )ٚم٦مً ء قمهذه إوص٤مف ؿم٤م طمتك جيٕمؾ أي   ُؾ أٟمف ٓ يتخػم اعمٕمٚم   ( )واشمٗم٘مقا

ومٙمم ٓ : سمٛمٜمزًم٦م دقمقاه احلٙمؿ أٟمف يمذا ُمـ سملم إوص٤مف أٟمف قمٚم٦مٌ  ٕن دقمقاه ًمقصٍػ : دًمٞمؾٍ 

أٟمف هق  ُمٜمف اًمدقمقى ذم وصٍػ  ( )سٛمعومٙمذًمؽ ٓ يُ ، سٛمع ُمٜمف دقمقى احلٙمؿ إٓ سمدًمٞمؾٍ يُ 

 .اًمٕمٚم٦م إٓ سمدًمٞمؾ

 :( )ًمٚمحٙمؿ ذم اًمدًمٞمؾ اًمذي سمف يٙمقن اًمقصػ قمٚم٦مً  صمؿ اظمتٚمػ اًمٕمٚممء

  

                                                   

 . اًم٘م٤مئٚملم سم٤مًم٘مٞم٤مس: يٕمٜمل(  )

 . اعمراضمع اًمس٤مسم٘م٦م: يٜمٔمر

 . ؿم٤مهمٚم٦م: إمم: (ط)ذم ٤مء قمٚم٦م، شمّمّحٗم٧م ؿم: ىمقًمف(  )

 . ٓ شمسٛمع: (ط)ذم  (3)

اًمٕمدة : 338/ : اعمٕمتٛمد، 11 /3اًمٗمّمقل ًمٚمجّم٤مص، : يٜمٔمر أىمقال إصقًمٞملم ذم أدًم٦م صح٦م اًمٕمٚم٦م ذم( 3)

 .  1 / : ىمقاـمع إدًم٦م، 13/ ًمٚمِمػمازي، ، : اًمٚمٛمع381 /3ذم أصقل اًمٗم٘مف، 

اخرالف 

انؼهًاء فٙ 

 دنٛم انؼهح
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 .ُمٕم٘مقٌل  ٕمتؼم ومٞمف ُمٕمٜمًك ُمـ همػم أن يُ  ( )هق آـمراد وم٘مط: ( )ىم٤مل أهؾ اًمٓمرد

                                                   

قصػ يٙمٗمل ذم اًمدًٓم٦م قمغم يمقٟمف قمٚم٦م، وٓ ُيِمؽمط فمٝمقر اًمت٠مصمػم سم٠من اـمراد اًم: أهؾ اًمٓمرد هؿ اًم٘م٤مئٚمقن(  )

 . ذم اًمقصػ اعمدقمك قمٚم٦م، وي٘مّمد هبؿ سمٕمض اًمِم٤مومٕمٞم٦م

 . 311/ : ومقاشمح اًمرمحقت،  3 /3: اًمت٘مرير واًمتحبػم،   3/1يمِمػ إهار، : يٜمٔمر

. يتف، ُم٠مظمقذ ُمـ اعمٓم٤مردةأضمر: ُمّمدر ـَمَرد، وـَمَرْدُت اخلالف ذم اعمس٠مًم٦مواًمتت٤مسمع، اإلسمٕم٤مد، : اًمٓم رْد ًمٖم٦مو

َرَد اًمٌمءُ   . إذا شمت٤مسمع: واـمرد اًمٙمالم. شمبَع سمٕمُْمف سمٕمْم٤ًم وضمرى: واـم 

 . : ًمس٤من اًمٕمربخمت٤مر اًمّمح٤محاعمحٙمؿ واعمحٞمط إقمٔمؿ: اعمخّمص: : ذم "ـمرد  "يٜمٔمر ُم٤مدة  

وٓ  ٕمٚمؿ يمقٟمف ُمٜم٤مؾمب٤مً هق اًمقصػ اًمذي مل يُ : ، سم٘مقًمف(  /1) وقمّرومف اًمرازي اصٓمالطم٤ًم ذم اعمحّمقل

: صمؿ ىم٤مل. إذا يم٤من احلٙمؿ طم٤مصاًل ُمع اًمقصػ ذم مجٞمع اًمّمقر اعمٖم٤ميرة عمحّؾ اًمٜمزاع، ًمٚمٛمٜم٤مؾم٥م ُمستٚمزُم٤مً 

ٞم ٦مُم: وُمٜمٝمؿ ُمـ سم٤مًمغ وم٘م٤مل ُـّ اًمٕمٚم   . ٝمم رأيٜم٤م احلٙمَؿ طم٤مصاًل ُمع اًمقصػ ذم صقرٍة واطمدٍة طمّمؾ فم

 . ٓ سم٤مًمذات وٓ سم٤مًمتبع ُم٘م٤مرٟم٦م احلٙمؿ ًمٚمقصػ سمال ُمٜم٤مؾمب٦مٍ : هق( 91 /3)وذم ذح اًمٙمقيم٥م اعمٜمػم، 

 : واظمتٚمػ إصقًمٞمقن ذم اًمٓمرد قمغم ُمذاه٥م

 . ُمذه٥م مجٝمقر إصقًمٞملم ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء واعمتٙمٚمٛملم قمغم قمدم طمجٞمتف: إول

، (أهنؿ ُمـ ىمدُم٤مء وم٘مٝم٤مئٜم٤م: )أٟمف طمج٦م ُمٓمٚم٘م٤ًم، ومل يٍمح أطمد سم٘م٤مئؾ هذا اًمرأي، إٓ أن اًمرازي ىم٤مل: اًمث٤مين

 . وإمم أيب سمٙمر اًمّمػمذم، وسمف ىم٤مل سمٕمض احلٜمٗمٞم٦م وٟمسبف اًمِمػمازي إمم سمٕمض اًمِم٤مومٕمٞم٦م

 . أٟمف ُم٘مبقل ضمدًٓ، وٓ يسقغ اًمتٕمقيؾ قمٚمٞمف قمٛماًل، وٓ اًمٗمتقى سمف، وُيٜمس٥م هذا اًم٘مقل ًمٚمٙمرظمل: اًمث٤مًم٨م

: : احلدود ًمٚمب٤مضمل، ص139: إطمٙم٤مم اًمٗمّمقل، ص: يٜمٔمر شمٕمريػ اًمٓمرد وظمالف اًمٕمٚممء ذم طمجٞمتف

:  3 / اًمٕمٚمٛمٞم٦م، . ىمقاـمع إدًم٦م، ط: 7 1/ قوم٤مء، اًم. ط: اًمؼمه٤من، 313: : اًمتبٍمة، ص73

: اعمحّمقل ًمٚمرازي، 813/ إصقل،  : ُمٞمزان3/33اًمتٛمٝمٞمد ٕيب اخلٓم٤مب، : 333: اعمٜمخقل، ص

: اإلهب٤مج، 873/ دار اسمـ طمزم، . ط: هن٤مي٦م اًمسقل،   3/1: يمِمػ إهار ًمٚمبخ٤مري،   /1

 . 3 / : ٟمنم اًمبٜمقد، 3 7/3: اًمبحر اعمحٞمط، 3/78

ُيسـ اًمتٜمبٞمف هٜم٤م إمم أٟمف يٜمبٖمل اًمتٗمريؼ سملم اؿمؽماط آـمراد ذم اًمٕمٚم٦م، وسملم أن يٙمقن آـمراد  ( )

 . دًمٞمؾ صحتٝم٤م، ومال شمالزم سملم إُمريـ، ومٝمق ذٌط ًمّمحتٝم٤م، وآظمتالف ذم يمقٟمف دًمٞمالً قمغم صحتٝم٤م

= 
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 .( )وضمقد احلٙمؿ قمٜمد وضمقد ذًمؽ اًمقصػ: ( )ؿوشمٗمسػم آـمراد قمٜمد سمٕمْمٝم

ِمؽمط أن يقضمد احلٙمؿ قمٜمد وضمقده ويٜمٕمدم قمٜمد قمدُمف، وأن يٙمقن يُ : وقمٜمد سمٕمْمٝمؿ

 .( )وٓ طمٙمؿ ًمف ( )ذم احل٤مًملم اعمٜمّمقص قمٚمٞمف ىم٤مئمً 

 .وقمدُم٤مً  وضمقداً  ( )ٕمتؼم اًمدورانيُ : ( )وقمٜمد سمٕمْمٝمؿ

                                                   

 . 331 /1: اًمٕمدة ٕيب يٕمغم، 3/31: اًمتٛمٝمٞمد، 313: اًمتبٍمة، ص: يٜمٔمر 

أٟمف إذا صمب٧م احلٙمؿ سمقضمقد : ٟم٘مؾ اعم٤موردي قمـ اسمـ أيب هريرة(:  8 /7)ٌم ذم اًمبحر اعمحٞمط ىم٤مل اًمزريم ( )

اًمٕمٚم٦م صّح٧م، وإن مل يرشمٗمع سمٕمدُمٝم٤م: ٕن اعم٘مّمقد هب٤م إصمب٤مت احلٙمؿ دون ٟمٗمٞمف، يمم يّمح اعمٕمٜمك إذا اـمرد 

 . واظمت٤مره اإلُم٤مم اًمرازي وأشمب٤مقمف، وٟم٘مٚمف اًمّمٗمل اهلٜمدي قمـ أيمثر أصح٤مسمٜم٤م. ومل يٜمٕمٙمس

 . 13 / اًمٕمٚمٛمٞم٦م، . : ىمقاـمع إدًم٦م، ط1/91احل٤موي اًمٙمبػم، : ويٜمٔمر 

 .  3 : : اًمتٕمريٗم٤مت ًمٚمجرضم٤مين، سم٤مب اًمٓم٤مء، ص73: احلدود ًمٚمب٤مضمل، ص: ٜمٔمري(  )

 . قمب٤مرة قمـ ؾمالُم٦م اًمقصػ قمـ اًمٜم٘مقض واًمٕمقارض: وؾمٞم٠ميت شمٕمريػ اعمّمٜمػ ًمف سم٠مٟمف

 . طم٤مزم اًمقضمقد واًمٕمدم: أي( 3)

أٟمف سمٛمٕمٜمك اًمدوران، وزاد قمٚمٞمف اعمّمٜمػ اؿمؽماط ىمٞم٤مم اًمقصػ ذم : ين ًمٚمٓمرد، وطم٤مصٚمفهذا اًمتٗمسػم اًمث٤م( 3)

وؾمٞم٠ميت ىمريب٤ًم سم٤مُٕمثٚم٦م اًمتل شمقوح ُمٕمٜمك هذا احل٤مًملم وٓ طمٙمؿ ًمف، صمؿ اقمؽمض قمٚمٞمف سم٠مٟمف ُمٗمسٌد ًمٚم٘مٞم٤مس، 

 . اًمنمط

: 1/91ًمٚمموردي، احل٤موي : يٜمٔمرو. أٟمف ىمقل يمثػٍم ُمـ اًمِم٤مومٕمٞم٦م(: 33 / )ذيمر اًمسٛمٕم٤مين ذم اًم٘مقاـمع ( 1)

 . 33 /3: سمٞم٤من اعمختٍم قمغم اسمـ احل٤مضم٥م، 38 / اًمؼمه٤من، 

إذا حترك طمريم٦م دوري٦م يم٤مًمدوٓب واًمرطم٤م، وُمٜمف دور اًمٕممُم٦م ودور ، ُمّمدر دار دوراٟم٤مً : اًمدوران ذم اًمٚمٖم٦م( 1)

 . اخلٞمؾ

 . : شم٤مج اًمٕمروس: ًمس٤من اًمٕمرب38 /3 هتذي٥م اًمٚمٖم٦م، اًمٕملم: : ذم "َدَورَ  "ُم٤مدة  يٜمٔمر  

هق وضمقد احلٙمؿ سمقضمقد اًمقصػ، وقمدُمف سمٕمدُمف، وُيسٛمك اًمٓمرد واًمٕمٙمس، : وذم آصٓمالح  

ـْ : واجلري٤من، واًمسٚم٥م واًمقضمقد، وُمث٤مًمف ٙمْر ذم اًمٕمّمػم، وم٢مٟمف عّم٤م مل يٙمـ ُمسٙمرًا مل يٙم اًمتحريؿ ُمع اًمسُّ

= 

ذفغٛش 

االؽشاد 

ٔاالخرالف 

 فّٛ
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ًمٚم٘مٞم٤مس ٓ أن  ومٝمق ُمٗمسدٌ  -طمٙمؿ ًمف ( )وٓ- اعمٜمّمقص قمٚمٞمف ذم احل٤مًملم ( )وم٠مُم٤م ىمٞم٤مم

 .ًمف يٙمقن ُمّمحح٤مً 

  

                                                   

ْٙمر ومٞمف وضمدت احلرُم٦م، صمؿ عم٤م زال اًمسٙمر سمّمػمورشمف ظمالً زال اًمتحر يؿ، ومدل قمغم طمراُم٤ًم، ومٚمم طمدث اًمسُّ

 . أن اًمٕمٚم٦م اًمّسٙمر

:   3/3: ذح خمتٍم اًمروو٦م، 99 /3اإلطمٙم٤مم ًممُمدي، : 81 /1اعمحّمقل ًمٚمرازي، : يٜمٔمر 

 . 39 / : إرؿم٤مد اًمٗمحقل، 7/338اًمبحر اعمحٞمط، 

 : وىمد اظمتٚمػ إصقًمٞمقن ذم إوم٤مدة اًمدوران اًمٕمٚمٞم٦م قمغم ُمذاه٥م 

 . ٕمض اعمٕمتزًم٦م، وسمٕمض اًمِم٤مومٕمٞم٦مؾ هذا قمـ سم٘مِ أٟمف يٗمٞمد اًمٕمٚمّٞم٦م ىمٓمٕم٤ًم، وٟمُ : أطمده٤م  

أن اًمقصػ إذا دار ُمع احلٙمؿ : أٟمف يٗمٞمد اًمٕمٚمٞم٦م فمٜم٤ًم، وهق ُمذه٥م اجلٛمٝمقر، وُمٕمٜمك هذا اًم٘مقل: اًمث٤مين 

 . همٚم٥م قمغم اًمٔمـ يمقٟمف قمٚم٦م ًمف

أٟمف ٓ يدل سمٛمجرده قمغم اًمٕمٚمّٞم٦م ٓ ىمٓمٕم٤ًم وٓ فمٜم٤ًم، وهق ىمقل اعمّمٜمػ، واظمتٞم٤مر إؾمت٤مذ أيب : اًمث٤مًم٨م 

 . ٛمٕم٤مين واًمٖمزازم واًمِمٞمخ أيب إؾمح٤مق، واظمت٤مره أُمدي واسمـ احل٤مضم٥م، وهمػمهؿُمٜمّمقر واسمـ اًمس

: اًمٙم٤مذم 99 /3: اإلطمٙم٤مم ًممُمدي، 33/ : اًمؼمه٤من، 313: : اًمتبٍمة، ص19 / اعمٕمتٛمد، : يٜمٔمر 

: 3/133: يمِمػ إهار ًمٚمبخ٤مري، 3 3/3: ذح خمتٍم اًمروو٦م،  3/1ذح أصقل اًمبزدوي، 

 .  33/ شمح اًمرمحقت، : ومقا7/338اًمبحر اعمحٞمط، 

 . احلٙمؿ ذم: (ط)ذم سمٕمده٤م ( ) 

 . ومال: (د)ذم  ( )
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، اًمٕمٚم٦م صح٦مِ  ٓ يٙمقن دًمٞمَؾ  ( )اٟمٕمدام احلٙمؿ قمٜمد قمدم اًمٕمٚم٦م: ( )وىم٤مل مجٝمقر اًمٗم٘مٝم٤مء

 .( )( )٦مٓ يٙمقن دًمٞمؾ ومس٤مد اًمٕمٚم ( )ووضمقد احلٙمؿ قمٜمد قمدم اًمٕمٚم٦م

ـ    سمٛمٜمزًم٦م  ًٓ ٕمدّ صمؿ يٙمقن ُمُ ، ًمٚمحٙمؿ دًمٞمؾ صح٦م اًمٕمٚم٦م أن يٙمقن اًمقصػ ص٤محل٤مً  وًمٙم

ًمٚمِمٝم٤مدة ومٞمف، صمؿ يٙمقن  أهالً  ( )ُم٤م سمف يّمػم سمقضمقد وم٢مٟمف ٓ سمد ُمـ أن يٙمقن ص٤محل٤مً : اًمِم٤مهد

طمتك  ( )سمٔمٝمقر قمداًمتف قمٜمد اًمتٕمديؾ، صمؿ ي٠ميت سمٚمٗمظ اًمِمٝم٤مدة ُمـ سملم ؾم٤مئر إًمٗم٤مظ ًٓ ُمٕمدّ 

 .اًمٕمٛمؾ هب٤م ؿمٝم٤مدشمف ُمقضمب٦مً شمّمػم 

 

 

 

                                                   

 . ي٘مّمد هبؿ اًمذيـ ُي٘م٤مسمٚمقن أهؾ اًمٓمرد(  )

 (.اًمٕمٙمس)وهق ُم٤م يٕمؼم قمٜمف أيمثر إصقًمٞملم سمـ(  )

: 19 /3اًمت٘مرير واًمتحبػم، :  3 / اًمٕمٚمٛمٞم٦م، . : ىمقاـمع إدًم٦م، ط 3 : رؾم٤مًم٦م اًمٕمٙمؼمي، ص: يٜمٔمر

 .  33: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، ص. طهن٤مي٦م اًمسقل، 

 . اًمبٕمض سمتخٚمػ اًمٕمٚم٦م أو قمدم اًمت٠مصمػمٕمؼم قمٜمف هق ُم٤م يُ و( 3)

 . 3  / : اًمؼمه٤من، 319: اًمتبٍمة، ص: يٜمٔمر

دار اًمٙمت٤مب اإلؾمالُمل، . يمِمػ إهار، ط: ويٜمٔمر.   3: ؾمٞم٠ميت ُمزيد سمٞم٤مٍن هلذه اعمس٠مًم٦م ىمريب٤ًم ص (3)

3/373 :3/31 . 

 (. 71 / )ط : هن٤مي٦م (1)

 . . . . أهالً  ٕمتؼميُ ٓ سمد ُمـ أن يٙمقن ص٤محل٤ًم ًمٚمِمٝم٤مدة: ًمقضمقد ُم٤م سمف : (ط)ذم ضم٤مءت اًمٕمب٤مرة  (1)

 (. أ/11 )د : هن٤مي٦م (7)

دنٛم طذح 

 انؼهح
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أن : ، وُمٕمٜم٤مه٤م( )أن صٗم٦م اًمّمالطمٞم٦م ًمٚمٕمٚم٦م سم٤معمالءُم٦م اًمِم٤مومٕمل ( )سمٞمٜمٜم٤م و ( )صمؿ ٓ ظمالف

قمـ  ( )٦مٍ سمٞمهمػم ٟم٤م  وقمـ اًمّمح٤مسم٦م  اعمٜم٘مقًم٦م قمـ رؾمقل اهلل ( )ًمٚمٕمٚمؾ شمٙمقن ُمقاوم٘م٦مً 

ؿ اًمنمع هب٤م، اًمٕمٚم٦م اًمنمقمٞم٦م، واعم٘مّمقد إصمب٤مت طمٙم ( )ٕن اًمٙمالم ذم: ـمري٘مٝمؿ ذم اًمتٕمٚمٞمؾ

 .اًمنمع أطمٙم٤ممُ  َف رِ ٘مؾ قمـ اًمذيـ سمبٞم٤مهنؿ قمُ عم٤م ٟمُ  إٓ أن شمٙمقن ُمقاوم٘م٦مً  ومال شمٙمقن ص٤محل٦مً 

، ( )ٕمرف سم٠مصمره٤مقمداًم٦م اًمٕمٚم٦م شمُ : ( )وم٘م٤مل قمٚممؤٟم٤م، ( )صمؿ اخلالف وراء ذًمؽ ذم اًمٕمداًم٦م

ؾ فمٝمقر ، وإن يم٤من جيقز اًمٕمٛمؾ هب٤م ىمبقم٤مدًم٦مٌ  ومٝمل قمٚم٦مٌ ، ؾٕمٚم  ذم احلٙمؿ اعمُْ  وُمتك يم٤مٟم٧م ُم١مصمرةً 

                                                   

 (. ب/   )ف : هن٤مي٦م ( )

 . سملم: (د)و( ف)و( ط)ذم سمٕمده٤م  ( )

ٙمؿ سم٠من يّمح أن يٙمقن اًمقصػ ُمقاوم٘م٤ًم وُمٜم٤مؾمب٤ًم ًمٚمح: ُمٕمٜم٤مه قمٜمد احلٜمٗمٞم٦م، صٗم٦م اًمّمالطمٞم٦م ًمٚمٕمٚم٦م سم٤معمالءُم٦م( 3)

رىم٦م ذم إؾمالم أطمد اًمزوضملم إمم إسم٤مء أظمر قمـ يم٢مو٤موم٦م صمبقت اًمٗمُ ، إو٤موم٦م احلٙمؿ إًمٞمف وٓ يٙمقن ٟم٤مسمٞم٤ًم قمٜمف

ف قم٤مصًم ًمٚمح٘مقق ٓ ٕن اإلؾمالم قُمرِ  ;قمٜمف ٕٟمف ٟم٤مٍب  ;اإلؾمالم: ٕٟمف يٜم٤مؾمبف ٓ إمم وصػ اإلؾمالم

ػ اعمٕمٜمك اًمذي ذيمره اعمّمٜمػ سمؾ هق وهذا ٓ خي٤مًم. اهـ. 3 3/1يمِمػ إهار ًمٚمبخ٤مري، . ىم٤مـمٕم٤ًم هل٤م

 . زي٤مدة سمٞم٤مٍن ًمف

 . اًمٕمٚمؾ: (ط)ذم  (3)

 . ٞم٦مئٟم٤م: (ط)ذم ( 1)

 (. ب/ 7 ): سمداي٦م (1)

إٟمم اخلالف ذم شمٗمسػم اًمٕمداًم٦م، يمِمػ إهار ًمٚمبخ٤مري، ، ًمٞمس اخلالف ذم شمٗمسػم صالح اًمقصػ: يٕمٜمل( 7)

3/1 3 . 

: اًمت٘مرير 11 : صأصقل اًمبزدوي، : 3/13 شم٘مقيؿ إدًم٦م،: 19 /3اًمٗمّمقل ًمٚمجّم٤مص، : يٜمٔمر( 8)

 . 91 /3واًمتحبػم، 

سم٤مشمٗم٤مق اًم٘م٤مئٚملم سم٤مًم٘مٞم٤مس، وىمٍم أسمق زيد  اقمٚمؿ أن اعم١مصمر ُم٘مبقٌل (: )99 / )ىم٤مل اًمٖمزازم ذم اعمستّمٗمك،  ( )

= 

اذفاق 

انًزْثٍٛ 

ػهٗ 

ًالئًح ان

 ٔيؼُاْا 

انخالف تٍٛ 

انًزْثٍٛ 

فٙ ػذانح 

انؼهح تًارا 

 ؼشف؟ذ  
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وٓ جيقز اًمٕمٛمؾ هب٤م قمٜمد قمدم ، ( )ؿ شم٠مصمػمه٤مٚمِ اًمت٠مصمػم، وًمٙمـ إٟمم جي٥م اًمٕمٛمؾ هب٤م إذا قمُ 

وم٢من اًمِم٤مهد ىمبؾ أن شمثب٧م اًمّمالطمٞم٦م ًمٚمِمٝم٤مدة ومٞمف ٓ ، اًمّمالطمٞم٦م سم٤معمالءُم٦م، سمٛمٜمزًم٦م اًمِمٝم٤مدة

يم٤معمستقر ٓ جي٥م ، ( )جيقز اًمٕمٛمؾ سمِمٝم٤مدشمف، وسمٕمد فمٝمقر اًمّمالطمٞم٦م ىمبؾ اًمٕمٚمؿ سم٤مًمٕمداًم٦م

طمتك إن ىم٣م اًم٘م٤ميض سمِمٝم٤مدة اعمستقر ىمبؾ أن شمٔمٝمر ، وًمٙمـ جيقز اًمٕمٛمؾ، سمِمٝم٤مدشمفاًمٕمٛمؾ 

 .يٙمقن ٟم٤مومذاً ، قمداًمتف

 

 

 

 

 

 

                                                   

 وًمٙمٜمف، ؾ اعمالئؿبِ ف هب٤م أٟمف ىمَ ٓ ي٘مبؾ إٓ ُم١مصمر، وًمٙمٜمف أورد ًمٚمٛم١مصمر أُمثٚم٦ًم قُمرِ : اًمدسمقد اًم٘مٞم٤مس قمٚمٞمف ىم٤مل

وومن اًمِمٞمخ : )وىم٤مل اًمبخ٤مري ذم يمِمػ إهار ٟم٤مىماًل قمـ اًمبزدوي شمٗمسػمه ًمٚمت٠مصمػم. (ُم١مصمراً  ؾممه أيْم٤مً 

ذم إصمب٤مت ضمٜمس  أن يٙمقن جلٜمس ذًمؽ اًمقصػ شم٠مصمػمٌ : ذم سمٕمض ُمّمٜمٗم٤مشمف هبذه اًمٕمب٤مرة وٟمٕمٜمل سم٤مًمت٠مصمػم

. ِمػ إهار، طيم(. قمٚمٞمف سم٤مًمٙمت٤مب أو سم٤مًمسٜم٦م أو سم٤مإلمج٤مع ذًمؽ احلٙمؿ ذم ُمقرد اًمنمع إُم٤م ُمدًمقًٓ 

شمٞمسػم :  3 /3: اًمت٘مرير واًمتحبػم، 38 / اًمتٚمقيح قمغم اًمتقوٞمح، : يٜمٔمرو.   3/1اًمٕمٚمٛمٞم٦م، 

 . 3 3/3اًمتحرير، 

 . 98 : شمٕمٚمٞمؾ إطمٙم٤مم ًمِمٚمبل، ص: يراضمع ( )

 . (ف)سم٤مًمٕمداًم٦م، ؾم٤مىمط ُمـ : ىمقًمف(  )
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ذم  ٕم٤مً قىمِ ُمُ : ، أي( )الً ٞمْ قمداًم٦م اًمقصػ سمٙمقٟمف خُمِ : ( )وىم٤مل سمٕمض أصح٤مب اًمِم٤مومٕمل

 .( )صمؿ اًمٕمرض قمغم إصقل سمٕمد ذًمؽ اطمتٞم٤مطٌ ، ( )اًم٘مٚم٥م ظمٞم٤مل اًمّمح٦م ًمٚمحٙمؿ

ُمـ  اًمٕمداًم٦م سم٤مًمٕمرض قمغم إصقل، وم٢مذا مل يٕم٤مروف أصٌؾ  ؾسم: ( )وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ

ن، وأدٟمك ُم٤م يٙمٗمل ًمذًمؽ أصال، ًٓ يّمػم ُمٕمد   ومحٞمٜمئذٍ ، ( )وٓ ُمٕم٤مرو٤مً  ( )ٟم٤مىمْم٤مً  إصقل

                                                   

 . 13 / اًم٘مقاـمع، : 1 1/ اًمؼمه٤من، : يٜمٔمر ( )

، وىمٞمؾ ُمـ أظم٤مًم٧م اًمسمء إذا يم٤مٟم٧م شمرضمك اعمٓمر، وهل اعمٜم٤مؾمب٦م، وىمد ُمـ ظم٤مَل سمٛمٕم: اإلظم٤مًم٦م(  ) ـّ ٜمك فم

ُـّ قمٚمّٞم٦م اًمقصػ ًمٚمحٙمؿ: اًمقصػ سم٤مإلظم٤مًم٦م: ٕٟمف سم٤مًمٜمٔمر إمم ذاهت٤م خُي٤مل، أي ؾمٛمٞم٧م ُمٜم٤مؾمب٦م  . ُئَم

 . 73 / : ٟمنم اًمبٜمقد، 1 3/1يمِمػ إهار ًمٚمبخ٤مري، : يٜمٔمر  

 "ـوهل ُمـ اًمٓمرق اعمٕم٘مقًم٦م، ويٕمؼم قمٜمٝم٤م سم: ٤مؾمب٦مقمـ اعمٜم(  1 /7)ىم٤مل اًمزريمٌم ذم اًمبحر اعمحٞمط 

ختري٩م  "سٛمك اؾمتخراضمٝم٤م ويُ . "رقم٤مي٦م اعم٘م٤مصد  " ـوسم "آؾمتدٓل  " ـوسم "اعمّمٚمح٦م  " ـوسم "اإلظم٤مًم٦م 

وهق . وهل قمٛمدة يمت٤مب اًم٘مٞم٤مس وهمٛمرشمف وحمؾ همٛمقوف وووقطمف. ٕٟمف إسمداء ُمٜم٤مط احلٙمؿ: "اعمٜم٤مط 

ومال دور ُمـ ذات إصؾ، ٓ . اعمٜم٤مؾمب٦م اًمٚمٖمقي٦م اًمتل هل اعمالءُم٦م: شمٕمٞملم اًمٕمٚم٦م سمٛمجرد إسمداء اعمٜم٤مؾمب٦م، أي

 . يم٤مإلؾمٙم٤مر ذم حتريؿ اخلٛمر. سمٜمص وٓ همػمه، ُمع اًمسالُم٦م قمـ اًم٘مقادح

 . وهل إٟمس٥م ًمٚمسٞم٤مق، وأٟمس٥م ُمٜمٝم٤م اًمتٕمبػم سم٤مًمقصػ. ًمٚمٕمٚم٦م: (ط)ذم  (3)

وًمٙمـ إذا ص٤مدومٜم٤مه ، ضمٝم٦م اإلظم٤مًم٦ماعمخٞمؾ ُمـ  وم٢مٟم٤م ٓ ٟمرشميض(:   1/ )ىم٤مل إُم٤مم احلرُملم ذم اًمؼمه٤من  (3)

ومٝمق اًمدًمٞمؾ قمغم وضمقب اًمٕمٛمؾ ٓ ٟمٗمس ، ذم اًمٜمٔمر وُمس٤مًمٙمٝمؿ  ٦مًمٕمٚمؾ اًمّمح٤مسم ٤مً وفمٜمٜم٤مه ُمقاوم٘م

 . اإلظم٤مًم٦م

وؾمٞم٠ميت اعمّمٜمػ رمحف اهلل ىمريب٤ًم سم٘مقهلؿ ُمٗمّماًل مم٤م يدلُّ قمغم . 1/91احل٤موي اًمٙمبػم، : يٜمٔمر. اًمِم٤مومٕمٞم٦م: أي( 1)

 . ومل ُيسٛمٝمؿ. سمٕمض أصح٤مسمٜم٤م: ًمفأٟمف يٕمٜمل ُمـ ذيمرهؿ اعم٤موردي سم٘مق

 . سمزي٤مدة ٓ، واًمٕمب٤مرة ُمست٘مٞمٛم٦ٌم هب٤م وسمدوهن٤م. ٓ ٟم٤مىمْم٤مً : (ط)ذم  (1)

: اًمث٤مين. ُمٕم٤مرو٦م سمخالف اًمٕمٙمس ٟم٘مضٍ  يمؾُّ : إول: ُمـ وضمٝملم وسملم اعمٜم٤مىمْم٦م اعمٕم٤مرو٦م اًمٗمرق سملم (7)

= 
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وأدٟمك ُم٤م يٙمٗمل ًمذًمؽ ، لمزيم  وم٢من ُمٕمروم٦م ذًمؽ سمٕمرض طم٤مهلؿ قمغم اعمُ : سمٛمٜمزًم٦م قمداًم٦م اًمِم٤مهد

ىمبؾ  وإن يم٤من خمٞمالً ، ٓ جيقز اًمٕمٛمؾ سمف قمٜمده اصمٜم٤من، ومٕمغم ىمقل هذا اًمٗمريؼ ُمـ أصح٤مسمف

سمٙمقٟمف  ًٓ ٕٟمف ص٤مر ُمٕمدّ : إول جيقز اًمٕمٛمؾ سمف ، وقمغم ىمقل اًمٗمريؼ( )اًمٕمرض قمغم إصقل

 .( )دومعٌ  ( )، واعمٕم٤مرو٦مضمرٌح  ( )، واًمٜم٘مضصمؿ اًمٕمرض قمغم إصقل اطمتٞم٤مطٌ ، خمٞمالً 

 ٢مهن٤م ٓ ختص قمٚم٦مً اطمتجقا سم٤مًمٔمقاهر اعمقضمب٦م ًمٚمٕمٛمؾ سم٤مًم٘مٞم٤مس، وم ( )أهؾ اًمٓمرد ( )وأُم٤م

، واًمتٕمٚمٞمؾ سمف إٓ ُم٤م ىم٤مم قمٚمٞمف دًمٞمٌؾ  ومٞم٘متيض اًمٔم٤مهر ضمقاز اًمٕمٛمؾ سمٙمؾ وصٍػ : دون قمٚم٦مٍ 

وهذا ٕن : يٙمقن قمٚم٦مً  ٕنْ  ص٤مًمٌح  وم٢مٟمف وصٌػ ، يقضمد احلٙمؿ قمٜمد وضمقده يمؾ وصٍػ  وأنّ 

                                                   

 . 1 7/3حر اعمحٞمط، اًمب: يٜمٔمر. واعمٕم٤مرو٦م سم٤مًمدًمٞمؾ قمغم اًمدًمٞمؾ صحٞمح٦م، اًمٜم٘مض ٓ يٙمقن سم٤مًمدًمٞمؾ

أن ُي٘م٤مسمؾ اًمقصػ سم٘مقاٟملم اًمنمع، وم٢من ـم٤مسم٘مٝم٤م وؾمٚمؿ قمـ اعمبٓمالت : ُمٕمٜمك اًمٕمرض قمغم إصقل(  )

: ، ويٜمٔمر1 3/1يمِمػ إهار ًمٚمبخ٤مري، . وم٘مد ؿمٝمدت إصقل سمّمحتف وص٤مر طمج٦م، واًمٕمقارض

 . 13 / ىمقاـمع إدًم٦م، 

جيرح اًمقصػ سمٕمد  فأٟم: أي. حرْ ضَم اًمٜم٘مض  :ىمقًمف وُمٕمٜمك. ؾمٞم٠ميت شمٕمريػ اًمٜم٘مض ذم ومّمٚمف اعمخّمص ًمف(  )

سمٕمدُم٤م صح  صحتف، ومٞمخرضمف قمـ يمقٟمف طمج٦م، يمجرح اًمِم٤مهد سم٤مًمرق خيرج يمالُمف ُمـ أن يٙمقن ؿمٝم٤مدةً 

 . 1 3/1يمِمػ إهار ًمٚمبخ٤مري، . فم٤مهراً 

أي أهن٤م ٓ متٜمع اًمقصػ قمـ اًمٕمٚمٞم٦م، : وُمٕمٜمك اعمٕم٤مرو٦م دومع. ؾمٞم٠ميت شمٕمريٗمٝم٤م ذم ومّمٚمٝم٤م إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم( 3)

ًمٙمـ شمدومع احلٙمؿ يم٢مىم٤مُم٦م اًمِمٝمقد قمغم اإلًمٖم٤مء، أو اإلسمراء ُمـ اعمدقمك قمٚمٞمف ٓ يٛمٜمع ؿمٝم٤مدة ؿمٝمقد اعمدقمل و

 . 1 3/1وًمٙمـ شمدومع طمٙمٛمٝم٤م، اعمّمدر اًمس٤مسمؼ، 

 (. 77 / )ط : هن٤مي٦م (3)

 . أُم٤م: (ط)ذم  (1)

 . ػوضمقد احلٙمؿ قمٜمد وضمقد اًمقص: ي٘مّمد اًمٗمريؼ إول ُمٜمٝمؿ، وهؿ اًمذيـ ومّنوا اًمٓمرد سم٠مٟمف (1)

دجح 

انفشٚك 

األٔل يٍ 

 أْم انطشد
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ُم٤م يٙمقن  ء، وأُم٤مرة اًمٌم( )وًمٞمس٧م قمغم هن٩م اًمٕمٚمؾ اًمٕم٘مٚمٞم٦م، ًمألطمٙم٤مم قمٚمؾ اًمنمع أُم٤مراٌت 

ٕم٘مؾ ومٞمف قمٜمد وضمقده، ويمم جيقز إصمب٤مت أطمٙم٤مم اًمنمع سمٕملم اًمٜمص ُمـ همػم أن يُ  داً ُمقضمق

 صم٤مسم٧ٍم  جيقز إصمب٤مت احلٙمؿ سمقصٍػ =احلٙمؿ  اؾمؿ اًمٜمص أُم٤مرة ذًمؽ ( )قمغم أن جيٕمؾ، اعمٕمٜمك

وم٢من : ًمٚمحٙمؿ ٕم٘مؾ ومٞمف اعمٕمٜمك، قمغم أن يٙمقن ذًمؽ اًمقصػ قمٚم٦مً همػم أن يُ  سم٤مؾمؿ اًمٜمص ُمـ

ومٞمم هق أُم٤مرة  ( )ِم٤مء، ومٗمل اؿمؽماط يمقن اعمٕمٜمك ُمٕم٘مقًٓ ًمٚمنمع وٓي٦م ذع إطمٙم٤مم يمٞمػ ي

 .ٓ جيقز اًم٘مقل سمف أصالً  طمٙمؿ اًمنمع إصمب٤مت ٟمقع طمجرٍ 

اًمٕمٚم٦م ُم٤م يتٖمػم سمف : اًمٙمالم، وًمٙمٜمٝمؿ ىم٤مًمقا ( )اؾمتدًمقا سمٛمثؾ هذا ( )واًمٗمريؼ اًمث٤مين ُمٜمٝمؿ

ووضمقد احلٙمؿ ُمع وضمقد اًمقصػ ىمد يٙمقن  -( )قمغم ُم٤م ٟمبٞمٜمف ذم ُمقوٕمف-طمٙمؿ احل٤مل 

إٓ سم٤مٟمٕمدام احلٙمؿ قمٜمد قمدُمف، ومبف  اً ٖمػم  ضمٝم٦م يمقٟمف ُمُ  ٓ شمتٕملم وىمد يٙمقن ًمٙمقٟمف قمٚم٦مً ، اشمٗم٤مىم٤مً 

 .يتبلم أٟمف مل يٙمـ اشمٗم٤مىم٤مً 

                                                   

يم٤مً : اًمٕمٚم٦م اًمٕم٘مٚمٞم٦م هل(  ) ك ُمتحر   . اًمٕمٚم٦م اًمتل شمقضم٥م احلٙمؿ سمذاهت٤م، يم٤محلريم٦م قمٚم٦ٌم ذم يمقن اعمتحر 

 . 31 /7اًمبحر اعمحٞمط، : 131: سمذل اًمٜمٔمر، ص: 89 /3اًمتٚمخٞمص ًمٚمجقيٜمل، : يٜمٔمر  

 . ٟمجٕمؾ: (د)ذم  ( )

 (. أ/73 ): سمداي٦م (3)

. . ضمد احلٙمؿ قمٜمد وضمقد اًمقصػ، ويٜمٕمدم قمٜمد اٟمٕمداُمفُمـ أهؾ اًمٓمرد، وهؿ اًمذيـ اؿمؽمـمقا أن يق: أي (3)

واعمّمٜمػ قمٜمد سمٞم٤من طمججٝمؿ ضمٕمؾ اًمٗمريؼ اًمث٤مين واًمث٤مًم٨م . هؿ أصح٤مب اًمدوران: ، واًمٗمريؼ اًمث٤مًم٨م..

 . ومري٘م٤ًم واطمداً 

 (. أ/   )ف : هن٤مي٦م (1)

  .3 1: ص، ذم ومّمؾ اًمسب٥م( 1)

دجح 

انفشٚك 

انثاَٙ يٍ 

 أْم انطشد
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صمؿ احلٙمؿ اًمث٤مسم٧م سم٤مًمٕمٚم٦م إذا يم٤من سمحٞم٨م ُيتٛمؾ اًمرومع ٓ يب٘مك سمٕمد اٟمٕمدام اًمٕمٚم٦م، 

اط ىمٞم٤مم ٓ يب٘مك سمٕمد ومسخ اًمبٞمع ورومٕمف، واؿمؽم -وهق اعمٚمؽ-يم٤محلٙمؿ اًمث٤مسم٧م سم٤مًمبٞمع 

 سمّمقرة ٕمٚمؿ سمف أن صمبقت احلٙمؿ سمقضمقد قمٚمتف ًٓمٞمُ : اعمٜمّمقص قمٚمٞمف ذم احل٤مًملم وٓ طمٙمؿ ًمف

اعمقضمب٦م  واًمٕمٚم٦مُ ، ذيمر اًم٘مٞم٤مم إمم اًمّمالة ( )، ومٗمل اًمٜمص( )اًمٜمص، وذًمؽ ٟمحق آي٦م اًمقوقء

وهق -، واعمٜمّمقص قمٚمٞمف وقمدُم٤مً  وم٢من احلٙمؿ يدور ُمع احلدث وضمقداً : ًمٚمٓمٝم٤مرة احلدُث 

ٓ ي٘ميض اًم٘م٤ميض طملم  »:  ذم احل٤مًملم وٓ طمٙمؿ ًمف، وىمقًمف ىم٤مئؿٌ  -ّمالةاًم٘مٞم٤مم إمم اًم

طمتك دار ، اًم٘مٚم٥م ُؾ ٖمْ قمغم اًمٖمْم٥م، واًمٕمٚم٦م ومٞمف ؿُم  ومٞمف شمٜمّمٞمٌص  ( )ش ي٘ميض وهق همْمب٤من

 »:  ذم احل٤مًملم وٓ طمٙمؿ ًمف، وىم٤مل ، واعمٜمّمقص قمٚمٞمف ىم٤مئؿٌ وقمدُم٤مً  احلٙمؿ ُمٕمف وضمقداً 

 :( )اًمٕمٚم٦م اعمقضمب٦م ًمٚمحرُم٦م واًمٗمس٤مد اًمٗمْمؾ قمغم اًمٙمٞمؾ ، صمؿ( )ش سمٛمثؾ ( )ٌؾ ثْ احلٜمٓم٦م سم٤محلٜمٓم٦م ُمِ 

                                                   

ڀ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀچ  :هل ىمقًمف شمٕم٤ممم(  )

  .1 ُمـ أي٦م: اعم٤مئدةؾمقرة   چ ٺ      ٺ  ٺ  ٺ

 (. ب/11 )د : هن٤مي٦م ( )

يمت٤مب إطمٙم٤مم، سم٤مب هؾ ي٘ميض )أظمرج اًمبخ٤مري ذم اًمّمحٞمح . ، وًمٙمـ سمٛمٕمٜم٤مهمل أضمده سمٚمٗمظ اعمّمٜمػ (3)

يمت٥م أسمق سمٙمرة إمم : قمبد اًمرمحـ سمـ أيب سمٙمرة ىم٤ملقمـ (: 18 7: اًم٘م٤ميض أو يٗمتل وهق همْمب٤من، سمرىمؿ

َٓ َيْ٘مِْملَم   »: ي٘مقل وم٢مين ؾمٛمٕم٧م اًمٜمبل ، ٤من سمسجست٤من سم٠من ٓ شم٘ميض سملم اصمٜملم وأٟم٧م همْمب٤مناسمٜمف، ويم

 . ش طَمَٙمٌؿ سَملْمَ اصْمٜملَْمِ َوْهَق هَمْْمَب٤منُ 

 . صقاب ُمثاًل، ويمالمه٤م: (ط) ذم (3)

 . ، وهق قمٜمد ُمسٚمؿ وهمػمه 1 : شم٘مدم خترجيف ص( 1)

 (. 78 / )ط : هن٤مي٦م (1)
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 ىم٤مئؿٌ  -ش احلٜمٓم٦م سم٤محلٜمٓم٦م »وهق -، واعمٜمّمقص قمٚمٞمف وقمدُم٤مً  ٕن احلٙمؿ يدور ُمٕمف وضمقداً 

 .ذم احل٤مًملم وٓ طمٙمؿ ًمف

وم٢من اًمٔمقاهر اًمداًم٦م قمغم ضمقاز اًمٕمٛمؾ : قمـ هذه اًمٙمٚممت فم٤مهرٌ  ( )وضمقاب أهؾ اًمٗم٘مف

: يٙمقن قمٚم٦مً  ٕنْ  ُمـ أوص٤مف إصؾ ص٤مًمٌح  أن يمؾ وصٍػ سم٤مًم٘مٞم٤مس سم٤مٓشمٗم٤مق ٓ شمدل قمغم 

ػم  خَ وم٢مٟمف ًمق يم٤من يمذًمؽ ًمتَ 
، ؾ وارشمٗمع ُمٕمٜمك آسمتالء سمٓمٚم٥م احلٙمؿ ذم احلقادث أصالً ٕمٚم  اعمُ  ( )

ٚمٞمٜم٤م سمٓمٚمبف ُمـ سملم أوص٤مف إصؾ ىمد اسمتُ  وإذا اشمٗم٘مٜم٤م قمغم أن دًٓم٦م هذه اًمٜمّمقص ًمقصٍػ 

يٛمٙمـ اًمتٛمٞمٞمز  ُمٕم٘مقٌل  يٙمقن ذم ذًمؽ اًمقصػ ُمٕمٜمًك ومال سمد ُمـ أن ، ( )رٟم٤م سم٤مٓقمتب٤مرُمِ طملم أُ 

ًمٞمقىمػ قمٚمٞمف، وُم٤م هذا إٓ ٟمٔمػم اًمٜمّمقص اعمثبت٦م ًمّمٗم٦م : سمف سمٞمٜمف وسملم ؾم٤مئر إوص٤مف

، وم٢من ذًمؽ ٓ يٛمٜمع اًم٘مقل سم٤مظمتّم٤مص اًمّمالطمٞم٦م سمبٕمض إوص٤مف: اًمِمٝم٤مدة هلذه إُم٦م

 ( )ٕمٚمؿاًمٜمص يُ  وهذا ٕن أوص٤مف: واظمتّم٤مص إداء سمٚمٗمظ اًمِمٝم٤مدة ُمـ سملم ؾم٤مئر إًمٗم٤مظ

ُمع  صحٞمح٦مٌ  ًمف طم٤مؾم٦مٌ  ( )سم٤محلس أو اًمسمع وذًمؽ يِمؽمك ومٞمف أهؾ اًمٚمٖم٦م وهمػمهؿ ممـ

ص سمف اًمٗم٘مٝم٤مء، ومٕمرومٜم٤م أن اظمتّم٤مصٝمؿ احلٙمؿ ىمد اظمتُ  إلصمب٤متصمؿ اًمتٕمٚمٞمؾ سم٤مًم٘مٞم٤مس  اًمٗم٘مٝم٤مء،

ٓ يٛمٙمـ اًمقىمقف قمٚمٞمف إٓ  ذم اًمقصػ اًمذي هق قمٚم٦مٌ  ُمٕم٘مقلٍ  ( )سمذًمؽ مل يٙمـ إٓ عمٕمٜمًك 

 .ُمـ ـمريؼ اًمٗم٘مف سم٤مًمت٠مُمؾ

                                                   

 . هؾ اًمٓمردهؿ اًمذيـ ي٘م٤مسمٚمقن أ(  )

 .ًمتحػّم : (ط)ذم ( ) 

 .  ُمـ أي٦م : ؾمقرة احلنم ﴾ ۉ ۉ ۅ﴿ : يٕمٜمل ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم( 3)

 . شمٕمٚمؿ: (ط)ذم (3) 

 (. ب/73 ): سمداي٦م (1)

 . سمٛمٕمٜمك: (ف)ذم ( 1)

جٕاب أْم 

انفمّ ػهٗ 

 أْم انطشد
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 .قمٚمؾ اًمنمع أُم٤مراٌت : ( )ىمقًمف

ًمٚمحٙمؿ  وًمٙمٜمٝم٤م ُمقضمب٦مٌ ، سمذواهت٤م ُمـ طمٞم٨م إهن٤م همػم ُمقضمب٦مٍ  ( )هل أُم٤مرةٌ  ( )ٟمٕمؿ: ىمٚمٜم٤م

ُمٕمروم٦م قمٞمٜمٝم٤م،  أٟمف ٓ يٛمٙمـ اًمٕمٛمؾ هب٤م إٓ سمٕمد اًمٕمٛمؾ هب٤م، وُمٕمٚمقمٌ  سمجٕمؾ اًمنمع إي٤مه٤م ُمقضمب٦مً 

ك وىمد اٟمٕمدم اًمتٕمٞملم سم٤مًمٜمص وٓ يت٠مشمّ أو آؾمتٜمب٤مط سم٤مًمرأي،  ( )وـمريؼ ذًمؽ اًمتٕمٞملم سم٤مًمٜمص

يمم  ،ٕم٘مؾدرك سمف ُم٤م يُ يُ  ٕن اًمٕم٘مؾ ـمريٌؼ : ُمٕم٘مقل اعمٕمٜمك ( )ومٞمف آؾمتٜمب٤مط سم٤مًمرأي إذا مل يٙمـ

دون ُم٤م ٓ ُيس، وًمٞمس هذا ٟمٔمػم إطمٙم٤مم اًمث٤مسمت٦م  سُّ درك سمف ُم٤م ُُي يُ  ـمريٌؼ  أن احلس  

م ُمـ يثب٧م قمٚمؿ اًمٞم٘ملم سمٜمٗمسف، وم٢مٟمف يمال ٕن اًمٜمص ُمقضم٥ٌم : سم٤مًمٜمص همػم ُمٕم٘مقل اعمٕمٜمك

وىمد طمّمؾ اًمتٕمٞملم سم٤مًمٜمص هٜم٤مك، ومٙمقٟمف همػم ُمٕم٘مقل اعمٕمٜمك ٓ يٕمجزٟم٤م قمـ اًمٕمٛمؾ ، سم٘مقًمف

وإٟمم جي٥م اًمٕمٛمؾ سمف سمٓمريؼ أٟمف ، سمٜمٗمسف ومٝمق همػم ُمقضم٥ٍم ، وم٠مُم٤م اًمتٕمٚمٞمؾ سمبٕمض إوص٤مفسمف، 

يت٠مشمك ، وُم٤م مل يٙمـ ُمٕم٘مقل اعمٕمٜمك ٓ ذقمل   ًمٞمتقصؾ سمف إمم احلج٦م ذم طمٙمؿٍ : إقممل اًمرأي

 .( )إقممل اًمرأي ومٞمف

أن احلٙمؿ يمم يدور ُمع اًمٕمٚم٦م : ٓ يّمٚمح أن يٙمقن قمٚم٦مً  ؿ اًمدًمٞمؾ قمغم أن اًمدورانصم

إن دظمٚم٧م اًمدار : ، وم٢من ُمـ ىم٤مل ًمٕمبدهوقمدُم٤مً  يدور ُمع اًمنمط وضمقداً ، وقمدُم٤مً  وضمقداً 

                                                   

 . اًم٘م٤مئؾ ُمـ أهؾ اًمٓمرد: واعم٘مّمقد. وىمقًمف: (ط)ذم  ( )

 (. ط)ذم  همػم ُمثب٧ٍم ٟمٕمؿ، : ىمقًمف ( )

 . هل إٟمس٥م ًمٚمسٞم٤مقو. أُم٤مرات: (ط)ذم  (3)

 (. ب/   )ف : هن٤مي٦م (3)

 . احلٙمؿ: (ط)ذم سمٕمده٤م  (1)

 (. 79 / )ط : هن٤مي٦م (1)

انذنٛم ػهٗ 

تطالٌ 

 انذٔساٌ
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ٓ ي٘مقل دظمقل  ، وأطمدٌ وقمدُم٤مً  وم٤مًمٕمتؼ هبذا اًمٙمالم يدور ُمع اًمدظمقل وضمقداً : وم٠مٟم٧م طمرٌ 

 .( )سمؾ هق ذط اًمٕمتؼ ،ًمدار قمٚم٦م اًمٕمتؼا

إصؾ دوران احلٙمؿ ُمع اًمٕمٚم٦م وضمقدًا وقمدُم٤ًم، وم٠مُم٤م اًمنمط قم٤مرٌض ٓ : وم٢من ىمٞمؾ

 .يٙمقن إٓ سمٕمد شمٕمٚمٞمؼ احلٙمؿ سمف ٟمّم٤مً 

وم٢مٟمف ٓ ُيٗمٝمؿ ُمـ ذًمؽ اًمٚمٗمظ إٓ أن ؟ إن قمٚمؾ اًمنمع أُم٤مراٌت : وم٠ميـ ذه٥م ىمقًمؽ: ىمٚمٜم٤م

احلٙمؿ هب٤م، وأيُّ ومرٍق سملم شمٕمٚمٞمؼ طمٙمؿ اًمٕمتؼ ُمـ اعمقمم سم٠من قمٚم ؼ  اًمنمع ضمٕمٚمٝم٤م أُم٤مرًة ًمٚمحٙمؿ

دوران احلٙمؿ سمٛمجّرده ٓ يدل  ( )اًمث٤مسم٧م ذقم٤ًم، صمؿ هٜم٤مك ( )سمدظمقل اًمدار ذـم٤ًم وسملم اًمتٕمٚمٞمؼ

وًمٙمـ ُمع ، يم٤من إصؾ هق دوران احلٙمؿ ُمع اًمٕمٚم٦م ( )٥ْم ، صمؿ هَ ( )ومٝمٜم٤م يمذًمؽ، قمغم يمقٟمف قمٚم٦مً 

 .وسم٤مٓطمتمل ٓ شمثب٧م اًمٕمٚم٦م، هذا اطمتمل اًمدوران ُمع اًمنمط ىم٤مئؿٌ 

وم٘مد ضمٕمؾ ذًمؽ سمٕمْمٝمؿ : وم٠مُم٤م اؿمؽماط ىمٞم٤مم اعمٜمّمقص قمٚمٞمف ذم احل٤مًملم وٓ طمٙمؿ ًمف

أن ذط صح٦م اًمتٕمٚمٞمؾ هق أن يب٘مك احلٙمؿ ذم  ( )ُمٗمسدًا ًمٚم٘مٞم٤مس سم٤مقمتب٤مر ُم٤م ذيمرٟم٤م

                                                   

 .171 :اًمنمط، صوذم ، 111: ص، اًمٕمٚم٦ميٜمٔمر اعمزيد ُمـ اًمتٗمّمٞمؾ ذم (  )

 (. أ/17 )د : هن٤مي٦م ( )

 . ذم اًمقصػ: أي( 3)

 . ذم اًمنمط: أي( 3)

وًمٞمس ومٞمف إؿمٕم٤مر سمتسٚمٞمؿ ، ًمألُمر وم٘مطسمؾ هل . وٓ ُمست٘مبؾ ضٍ وٓ يستٕمٛمؾ ُمٜمف ُم٤م، ٥مسمٛمٕمٜمك اطمِس : َه٥ْم  (1)

 .ُم٤م ىم٤مًمف اخلّمؿ

 . 913: ، اًمٙمٚمٞم٤مت ًمٚمٙمٗمقي، ص"وه٥م"خمت٤مر اًمّمح٤مح ُم٤مدة : يٜمٔمر

  .3  : ذم ومّمؾ ذط اًم٘مٞم٤مس، ص( 1)

 إٚشاد

 جٕاتّ

انجٕاب 

 ػهٗ

اشرشاؽ 

لٛاو 

انًُظٕص 

فٙ انذانٍٛ 

 ٔال دكى نّ
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قمغم وضمٍف ٓ يب٘مك ًمٚمٜمص  ؾ اًمتٕمٚمٞمُؾ ٕمِ ضُم  ( )سمٕمد اًمتٕمٚمٞمؾ قمغم ُم٤م يم٤من ىمبٚمف، وم٢مذا ( )اعمٜمّمقص

ط ذًمؽ ُمستدًٓ سمم ٙمٌؿ سمٕمده يٙمقن ذًمؽ آي٦م ومس٤مد اًم٘مٞم٤مس ٓ دًمٞمؾ صحتف، وم٠مُم٤م ُمـ َذَ طم

شمٕمدي٦م  وم٤مجلقاب قمـ يمالُمف أن هذا وهٌؿ اسمُتكم سمف ًم٘مٚم٦م شم٠مُمٚمف: ٕن اعم٘مّمقد سم٤مًمتٕمٚمٞمؾ: ذيمرٟم٤م

ٓ ٟمص ومٞمف، ومٙمٞمػ جيقز أن ٓ يب٘مك ًمٚمٜمص طمٙمٌؿ سمٕمد اًمتٕمٚمٞمؾ؟ وإذا  إمم حمؾ   طمٙمؿ اًمٜمص

  ( )وم٤مًمتٕمدي٦م سم٤مًمتٕمٚمٞمؾ مل يبؼ ًمف طمٙمؿٌ 
ٍ
 .يٙمقن؟ ذم أي رء

ومٜمحـ ٓ ٟم٘مقل إن احلدث قمٚم٦ٌم ًمقضمقب اًمقوقء، وًمٙمـ ُمـ ، ( )وم٠مُم٤م آي٦م اًمقوقء

إذا ىمٛمتؿ إمم اًمّمالة : ، ومٙم٤من شم٘مدير أي٦م( )ذط اًم٘مٞم٤مم ٕداء اًمّمالة اًمٓمٝم٤مرة قمـ احلدث

قم٤مدة أهؾ اًمٚمس٤من احلدث ًمإلجي٤مز وآظمتّم٤مر قمغم ُم٤م هق  رُ يمْ وأٟمتؿ حمدصمقن، وًمٙمـ ؾم٘مط ذِ 

قمٚمٞمف، ومٗمل اعمذيمقر هٜم٤م دًمٞمٌؾ  ( )دًمٞمٌؾ  ( )ذم إؾم٘م٤مط سمٕمض إًمٗم٤مظ إجي٤مزًا إذا يم٤من ذم اًمب٤مىمل

                                                   

 . قمٚمٞمف: (ط)ذم سمٕمده٤م (  )

 (. أ/73 ): سمداي٦م ( )

 . سمٕمد اًمتٕمٚمٞمؾ: (ط)ذم  (3)

ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٱ ٻ ٻ چ  :هل ىمقًمف شمٕم٤ممم( 3)

  .1ُمـ أي٦م : ؾمقرة اعم٤مئدة چ ٺ ٺ ٺ ٺ

اًم٘مٞم٤مم إمم اًمّمالة، واحلدُث ذٌط: ٕن أدٟمك درضم٤مت : ويم٤من اًمٕمٚم٦م ًمقضمقب اًمقوقء: ذم ه٤مُمش إم( 1)

اًمسب٥م أن جيتٛمع ُمع اعمسب٥م: أٓ شمرى أن اًمقىم٧م ؾمب٥ٌم ًمقضمقب اًمّمالة وجيتٛمع ُمٕمٝم٤م، واًمٓمٝم٤مرة ُمع 

 . ومُٕمٚمِؿ أٟمف ذٌط ٓ قمٚم٦مٌ ، احلدث ٓ جيتٛمع ه٤مهٜم٤م

 (. 83 / )ط : هن٤مي٦م (1)

 . ٕٟمف اؾمؿ يم٤من: وهق اًمّمقاب، (ط)و( ف) دًمٞمالً، واعمثب٧م ُمـ: إم ذم(7) 
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ٿ ٿ ٿ چ . چڈ ژ ژ چ : اعمحذوف وهق ىمقًمف شمٕم٤ممم ( )قمغم

قُمٚمِؿ أن  ( )وىمد، ( )چڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ چ : وىمقًمف شمٕم٤ممم قمٜمد ذيمر اًمبدل ،چٹ

سمف إصؾ، ومٔمٝمر أٟم٤م إٟمم ضمٕمٚمٜم٤م احلدث ذـم٤ًم  اًمبدل إٟمم جي٥م قمٜمد قمدم إصؾ سمم جي٥م

سمدًٓم٦م اًمٜمص ٓ سمٓمريؼ اًمتٕمٚمٞمؾ وآؾمتٜمب٤مط ، ( )ٚمّمالةًمًمقضمقب اًمقوقء قمٜمد اًم٘مٞم٤مم 

 .سم٤مًمرأي

إٟمم قمرومٜم٤م أن . ( )ش ٓ ي٘ميض اًم٘م٤ميض طملم ي٘ميض وهق همْمب٤من» :  ويمذًمؽ ىمقًمف

ٓ سمٓمريؼ  ( )اإلمج٤مععمخ٤موم٦م اًمٖمٚمط سمدًمٞمؾ : اعمراد اًمٜمٝمل قمـ اًم٘مْم٤مء قمٜمد ؿُمْٖمؾ اًم٘مٚم٥م

طمج٦ٌم ؾمقى اًمرأي، وم٢من اًمتٕمٚمٞمؾ سم٤مًمرأي يٙمقن سمٕمد اإلمج٤مع  آؾمتٜمب٤مط سم٤مًمرأي، واإلمج٤مع

                                                   

 (. أ/3  )ف : هن٤مي٦م ( )

 . ، ؾمقرة اعم٤مئدة1هذا اعم٘مٓمع واعم٘مٓمٕم٤من ىمبٚمف ُمـ أي٦م (  )

 (. ف)همػم ُمثبت٦ٍم ذم . اًمقاو( 3)

 . إمم اًمّمالة(: ط)و( ف)ذم  (3)

  .333: ص ،ىمريب٤مً  شم٘مدم خترجيف( 1)

وم٢من اإلمج٤مع اٟمٕم٘مد قمغم طمرُم٦م اًم٘مْم٤مء طم٤مًم٦م اجلقع اعمٗمرط، ومبٝمذا اإلمج٤مع ُيستدل قمغم أن : ذم ه٤مُمش إم( 1)

: يمم ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم، ومٞمٙمقن هق قمٚم٦م سمدًٓم٦م هذا اإلمج٤مع ٓ سمٓمريؼ اًمرأي وآؾمتٜمب٤مط، اعم٤مٟمع إٟمم هق اًمُِمٖمؾ

 . 3 ُمـ أي٦م : اءؾمقرة اإله. چھ ہ ہ ہچ

/   : اعمٖمٜمل ٓسمـ ىمداُم٦م، 1/19 : اعمبسقط ًمٚمٛمّمٜمػ، 3  /1إم ًمٚمِم٤مومٕمل، : ويٜمٔمر ذم اعمس٠مًم٦م

387 . 

اإلجًاع يٍ 

ؽشق يؼشفح 

 انؼهح
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واًمنمع ُم٤م ضمٕمؾ ، يست٘مٞمؿ أن ٓ يٙمقن ًمٚمٜمص طمٙمٌؿ سمٕمد اًمتٕمٚمٞمؾ ( )سم٤مٓشمٗم٤مق، ومٙمٞمػ

 ّٓ  .؟إلصمب٤مت احلٙمؿ ومٞمم ٓ ٟمص ومٞمف ( )اًمتٕمٚمٞمؾ سم٤مًمرأي إٓ سمٕمد اًمٜمص وإ

وطمدي٨م ٟمص اًمرسم٤م ، ( )ش؟ يمٞمػ شم٘ميض» : ُمٕم٤مٍذ طملم ىم٤مل ًمف وسمٞم٤من هذا ذم طمدي٨م

اًمرواي٤مت  وهق ىمقًمف ذم سمٕمض، هٙمذا: وم٢من اعمس٤مواة ذم اًمٙمٞمؾ إٟمم قمرومٜم٤مه سم٤مًمٜمص ٓ سم٤مًمرأي

                                                   

 . ويمٞمػ: (ط)ذم ( ) 

 . ُمآًٓ : (ف)ذم (  )

، ، وأمحد ذم ُمسٜمده(7 3 : )، واًمؽمُمذي ذم ؾمٜمٜمف سمرىمؿ( 319: )أظمرضمف أسمق داود ذم ؾمٜمٜمف سمرىمؿ (3)

، ، واسمـ أيب ؿمٞمب٦م ذم ُمّمٜمٗمف 7/ ، ، واًمدارُمل ذم ؾمٜمٜمف3  /3 ؾمٜمٜمف اًمٙمؼمى ، واًمبٞمٝم٘مل ذم 31 /1

3/133 . 

 . واظمتٚمػ اًمٕمٚممء ذم شمّمحٞمحف وشمْمٕمٞمٗمف، وـم٤مل اًمٙمالم ومٞمف 

ٗمف   ، واسمـ (7 3 : رىمؿ )واًمؽمُمذي ذم ؾمٜمٜمف : 77 / ، اًمبخ٤مري ذم اًمت٤مريخ اًمٙمبػم: ومٛمٛمـ َوٕم 

اسمـ طمزم ذم : و33 / ، إسم٤مـمٞمؾ واعمٜم٤ميمػم: ٤مين ذمواجلقزىم: 73 / ، اجلقزي ذم اًمٕمٚمؾ اعمتٜم٤مهٞم٦م

 . ، وهمػمهؿ3 3/ ، واسمـ اعمٚمّ٘مـ ذم ظمالص٦م اًمبدر اعمٜمػم:  3 /1، اإلطمٙم٤مم

ح تف مج٤مقم٦م ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء يم٤مًمب٤مىمالين، وأيب : )اًمذيـ ذيمرهؿ اسمـ طمجر ذم ىمقًمف: فوممـ َصح  وىمد أـمٚمؼ ِصح 

وًمف ؿم٤مهٌد صحٞمح اإلؾمٜم٤مد، ًمٙمٜمف . مء ًمف سم٤مًم٘مبقلاًمٓمٞم٥م اًمٓمؼمي، وإُم٤مم احلرُملم، ًمِمٝمرشمف وشمٚم٘مل اًمٕمٚم

ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ صححف و(. 9  / )ُمقاوم٘م٦م اخلؼُْم اخلؼََمَ ذم ختري٩م أطم٤مدي٨م اعمختٍم . (ُمقىمقف

، ويمذا (وهذا احلدي٨م ذم اعمس٤مٟمٞمد واًمسٜمـ سم٢مؾمٜم٤مد ضمٞمد: )وىم٤مل( 3/313 )شمٞمٛمٞم٦م ذم جمٛمقع اًمٗمت٤موى 

ٜمف اًمذهبل ذم شمٚمخٞمص اًمٕمٚمؾ اعمتٜم٤مهٞم٦م، (9/ )ىم٤مل اسمـ يمثػم ذم ُم٘مدُم٦م شمٗمسػمه  : وىم٤مل، 19 : ص، وطمس 

وم٢مؾمٜم٤مده ( ) 8/37 )وىم٤مل ذم ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء . (وهذا طمدي٨م طمسـ اإلؾمٜم٤مد، وُمٕمٜم٤مه صحٞمح)

ٞم٦م، يمم : )وىم٤مل اًمِمقيم٤مين، (ص٤مًمح وهق طمدي٨م ُمِمٝمقر، ًمف ـمرق ُمتٕمددة، يٜمتٝمض جمٛمققمٝم٤م ًمٚمُحج 

 .   3/ ، اًمٗمحقل إرؿم٤مد. (أووحٜم٤م ذًمؽ ذم جمٛمقٍع ُمست٘مؾ  



 

 

222 

 

 ريمـ اًم٘مٞم٤مس

ًمٞمس اعمراد  ( )[أٟمف]أو سم٤مإلمج٤مع، وم٘مد اشمٗم٘مقا ، ( )شيمٞمٌؾ سمٙمٞمٍؾ » : ( )ش ُمثٌؾ سمٛمثؾٍ  »: ُمٙم٤من ىمقًمف

 » : ىمقًمف ( )عممصمٚم٦م ذم اًمٙمٞمؾ، ويمذًمؽإٓ ا شُمثٌؾ سمٛمثٍؾ » : ُمـ ىمقًمف
ٍ
اشمٗم٤مٌق  ( )ش إٓ ؾمقاًء سمسقاء

، ومٕمرومٜم٤م أن ُمـ ىم٤مل ذم هذه اعمقاوع سم٠من احلٙمؿ دار ُمع اًمٕمٚم٦م ( )أن اعمراد اعمس٤مواة ذم اًمٙمٞمؾ

، ومٝمق خمٓمٌئ همػم ُمت٠مُمٍؾ ذم ( )ىم٤مئٌؿ ذم احل٤مًملم وٓ طمٙمؿ ًمف وضمقدًا وقمدُم٤ًم واعمٜمّمقص قمٚمٞمف

 .ق ـمريؼ اًمتٕمٚمٞمؾ ذم اًمٗم٘مفوٓ ومٞمم ه، ُمقرد اًمٜمص

  

                                                   

  . 1 : ص ،شم٘مدم خترجيف( ) 

 .  1 : ذم سمداي٦م سم٤مب اًم٘مٞم٤مس، صشم٘مدم خترجيف (  )

 (. د)و( ط)و( ف)زي٤مدٌة ُمـ  (3)

 . ذم: (ط)ذم سمٕمده٤م  (3)

 .  1 : هذه اًمٙمٚمٛم٦م ُمـ احلدي٨م وردت ذم طمدي٨م ؾمبؼ خترجيف ىمريب٤ًم، ص( 1)

وأن اعمس٤مواة ، اشمٗمؼ أيمثر اًمٕمٚممء قمغم هذه اجلٛمٚم٦موىمد (: )8  /3 )ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٜمقوي ذم اعمجٛمقع  (1)

وٓ يرض اظمتالف اعمٙمٞمٚملم ذم اًمقزن وٓ ، ورم اعمقزون وزٟم٤مً ، اعمٕمتؼمة هل اعمس٤مواة ذم اعمٙمٞمؾ يمٞمالً 

ٟم٘مؾ اًمِمٞمخ أسمق طم٤مُمد . سمٙمٞمؾ ومال جيقز سمٞمٕمف يمٞمالً ، وم٠مُم٤م ُم٤م أصٚمف اًمقزن، اعمقزوٟملم ذم اًمٙمٞمؾ اظمتالف

 (. اإلمج٤مع ومٞمف

: 93 /1: اًمبٞم٤من ًمٚمٕمٛمراين، 1  ، 3  /  اعمٕمروم٦م، . : اعمبسقط، ط33/ عمٝمذب، ا: ويٜمٔمر

 . 33/ آظمتٞم٤مر، 

 . ومٞمف: (د)ذم  (7)
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 ريمـ اًم٘مٞم٤مس

صمؿ اًمدًمٞمؾ قمغم أن اٟمٕمدام احلٙمؿ قمٜمد قمدم اًمقصػ ٓ يٙمقن دًمٞمؾ صح٦م اًمٕمٚم٦م ُم٤م 

وم٤مٟمٕمدام احلٙمؿ قمٜمد : فود اًمنمع سمرصمبقت احلٙمؿ عم٤م يم٤من سمق ( ): وٕن( () )ذيمرٟم٤م ُمـ اًمنمط

إمم اًمٕمٚم٦م ٓ أن يٙمقن ُمْم٤موم٤ًم ، اٟمٕمدام اًمٕمٚم٦م اعمقضمب٦م ذقم٤ًم يٙمقن سم٤مًمٕمدم اًمذي هق أصٌؾ ومٞمف

 .يٙمقن دًمٞمؾ صح٦م اًمٕمٚم٦م ( )طمتك

اشمٗم٤مق : ( )واًمدًمٞمؾ قمغم أن وضمقد احلٙمؿ قمٜمد قمدم اًمٕمٚم٦م ٓ يٙمقن دًمٞمؾ ومس٤مد اًمٕمٚم٦م

، صمؿ سم٤مٟمٕمدام سمٕمْمٝم٤م ٓ يٛمتٜمع سم٘م٤مء ( )سمٕمٚمؾٍ  اًمٙمؾ قمغم أن احلٙمؿ جيقز أن يٙمقن صم٤مسمت٤ًم ذم حمؾ  

، وهبذا ( )ًء سمتٚمؽ اًمٕمٚم٦ماحلٙمؿ سم٤مًمبٕمض اًمذي هق سم٤مٍق، يمم ٓ يٛمتٜمع صمبقت احلٙمؿ اسمتدا

                                                   

-ٟم٘مٚمف أسمق اًمقوم٤مء. إن احلٙمؿ يمم يدور ُمع اًمٕمٚم٦م يدور ُمع اًمنمط: وهق ىمقًمف: ( 8 / )  ،(ط)ذم ه٤مُمش (  )

 .331: ص ،وشم٘مدم ىمريب٤مً . قمـ ه٤مُمش إصؾ اًمذي اقمتٛمد قمٚمٞمف -رمحف اهلل

 . أي اٟمٕمدام احلٙمؿ قمٜمد قمدم اًمنمط ٓ يدل قمغم يمقن اًمنمط قمٚم٦م(: ب/39 )ذم ه٤مُمش اًمٕمثمٟمٞم٦م، (  )

 (. ب/73 ): سمداي٦م (3)

 (.  8 / )ط : هن٤مي٦م (3)

وإذا طم٘م٘م٧م هذا قمٚمٛم٧م أن ُم٤م ذيمر (: )3/31)دار اًمٙمت٤مب اإلؾمالُمل . ىم٤مل اًمبخ٤مري ذم اًمٙمِمػ، ط (1)

ىمقل =ًمّمح٦م اًمٕمٚم٦م : وقمدم اؿمؽماط اًمٕمٙمس، ضمقد احلٙمؿ قمٜمد قمدُمٝم٤مًمق: اًمِمٞمخ ُمـ قمدم ومس٤مد اًمٕمٚم٦م

 (. اجلٛمٝمقر

إمم أٟمف ٓ  ومذه٥م ـمقائٌػ ، وىمد اوٓمرب إصقًمٞمقن ذم هذا(: )137/ )ىم٤مل إُم٤مم احلرُملم ذم اًمؼمه٤من  (1)

 ومدقمقى آشمٗم٤مق(. سمٕمٚمؾ طمٙمؿٍ  وذه٥م اجلمهػم إمم أٟمف ٓ يٛمتٜمع شمٕمٚمٞمُؾ ، واطمدةٍ  سم٠ميمثر ُمـ قمٚم٦مٍ  ٕمٚمؾ طمٙمؿٌ يُ 

 . ذم أصؾ اعمس٠مًم٦م ٓ يثب٧م، ومٛمـ سم٤مب أومم ُم٤م شمٗمرع قمٜمٝم٤م، واهلل أقمٚمؿ

 . واهلل أقمٚمؿ. اًمقوقء ُمـ ٟم٤مىمٍض واطمٍد أو ُمـ قمدة ٟمقاىمض، وم٤محلٙمؿ صم٤مسم٧ٌم ذم مجٞمع احل٤مٓت: ُمث٤مًمف (7)

انذنٛم ػهٗ 

ػذو طذح 

دنٛال  انؼكظ

 نظذح انؼهح
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 ريمـ اًم٘مٞم٤مس

إٓ سم٤مٟمٕمدام مجٞمع اًمٕمٚمؾ اًمتل يم٤من احلٙمؿ  ( )أٟمف ٓ سمد ُمـ اًم٘مقل سم٠مٟمف ٓ يٜمٕمدم احلٙمؿ ( )شمبلم

ٓ يٙمقن دًمٞمؾ ومس٤مده٤م،  ( )، ومٕمرومٜم٤م أن وضمقد احلٙمؿ قمٜمد قمدم قمٚم٦مٍ ( )ُمٜمٝم٤م ( )صم٤مسمت٤ًم سمٙمؾ واطمدٍ 

 ، وم٢من( )دُم٤ًم يم٤معمتٗمؼ قمٚمٞمفاًم٘مقل سم٠من دًمٞمؾ صح٦م اًمٕمٚم٦م دوران احلٙمؿ ُمٕمف وضمقدًا وقم وومس٤مدُ 

أن قمٚم٦م اًمرسم٤م أطمد أوص٤مف إصؾ، وادقمك يمؾ واطمٍد ُمٜمٝمؿ أن اًمّمحٞمح  اًم٘م٤مئسلم اشمٗم٘مقا

، وُمٕمٚمقٌم أن يمؾ ىم٤مئٍؾ يٛمٙمٜمف أن يستدل قمغم صح٦م قمٚمتف سمدوران احلٙمؿ ( )[إًمٞمف]ُم٤م ذه٥م 

 .ُمٕمف وضمقدًا وقمدُم٤مً 

يم٤من ذًمؽ . واعمرارة إن اًمٕمٚم٦م ذم شمٙمٗمػم اعمستحؾ ًمٚمخٛمر ُمٕمٜمك اًمِمدة: ويمذًمؽ ًمق ىم٤مل

سمتٙمٗمػم ُمستحؾ ؾم٤مئر إذسم٦م ُمع وضمقد اًمِمدة  ( )وم٤مؾمدًا سم٤مٓشمٗم٤مق: وم٢من أطمدًا ٓ ي٘مقل

 .واعمرارة

صمؿ هذا اًم٘م٤مئؾ يتٛمٙمـ ُمـ شمّمحٞمح ىمقًمف سمدوران احلٙمؿ ُمٕمف وضمقدًا وقمدُم٤ًم: وم٢من 

ًمقضمقد اًمِمدة : اًمٕمّمػم ىمبؾ أن يتخّٛمر ٓ يٙمٗمر ُمستحٚمف، وسمٕمد اًمتخٛمر يٙمٗمر ُمستحٚمف

                                                   

 . يتبلم: (ط)ذم  ( )

 (. ب/17 )د : هن٤مي٦م ( )

 . واطمدة: (ف، د)ذم (3) 

 . ٕٟمف اًمّمقاب: (د)و( ط)و( ف)اعمثب٧م ُمـ ُمٜمٝمم، و: ذم إم (3)

 . اًمٕمٚم٦م: (ط)ذم  (1)

، 1هـ، 91 : ص .اخلالف ذم إوم٤مدة اًمدوران اًمٕمٚمٞم٦م، وُمذه٥م اجلٛمٝمقر أٟمف يٗمٞمده٤م فمٜم٤مً  اًمٙمالم قمـؾمبؼ ( 1)

 .97 : ص

 . ؿ اعمٕمٜمك٘مٞمتيس ٤موهب(. د)و( ط)و( ف)زي٤مدٌة ُمـ  (7)

 (. ب/3  )ف : هن٤مي٦م (8)



 

 

222 

 

 ريمـ اًم٘مٞم٤مس

ٟٓمٕمدام اًمِمدة واعمرارة، إٓ أن ي٘مقل : ٓ يٙمٗمر ُمستحٚمف ( )ارة، صمؿ سمٕمد اًمتخٚمؾواعمر

، ( )وىمد ىم٤مُم٧م اًمدًٓم٦م قمغم ومس٤مد اًم٘مقل سمتخّمٞمص اًمٕمٚمؾ اًمنمقمٞم٦م قمغم ُم٤م ٟمبٞمٜمف، سمتخّمٞمّمف

ومٞمٗمسد سمف أيْم٤ًم اًم٘مقل سمتخّمٞمص ُم٤م هق دًمٞمؾ صح٦م اًمٕمٚم٦م: ٕن ذًمؽ طمج٦ٌم ذقمٞم٦ٌم صم٤مسمت٦ٌم 

 .سمٓمريؼ اًمرأي

، وم٢من احلٙمؿ يدور ُمع ( )هذا يٚمزم اًم٘م٤مئٚملم سم٠من دًمٞمؾ صح٦م اًمٕمٚم٦م إصمرُمثؾ : وم٢من ىمٞمؾ

ز ختّمٞمص اًمٕمٚم٦م  .وهق اًمّمحٞمح، اًمٕمٚم٦م اعم١مصمرة وضمقدًا وقمدُم٤ًم قمٜمد ُمـ ٓ جُيق 

يمقٟمف ُم١مصمرًا ذم  ( )وإٟمم جُيٕمؾ: اًمدوران دًمٞمؾ صح٦م اًمٕمٚم٦م ( )ٟمٕمؿ وًمٙمـ ٓ جُيٕمؾ: ىمٚمٜم٤م

وران احلٙمؿ ُمع هذا إصمر ذم مجٞمع وٓ يتح٘مؼ ُمٕمٜمك د، إصقل دًمٞمؾ صح٦م اًمٕمٚم٦م

 .وم٠مُم٤م دوران احلٙمؿ ُمع اًمٕمٚم٦م وضمقدًا وقمدُم٤ًم يٙمقن اشمٗم٤مىم٤مً : إصقل

 

 

 

                                                   

 . اًمتحٚمؾ: (ط)ذم  ( )

ذم سمٞم٤من ومس٤مد اًم٘مقل : ومّمؾ: وىمد قم٘مد ومّمالً ًمبٞم٤من ذًمؽ سم٘مقًمف. اهـ. إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم: (ط) ذمسمٕمده٤م  ( )

  . 38: ص. سمجقاز اًمتخّمٞمص ذم اًمٕمٚمؾ اًمنمقمٞم٦م

 . شم٠مصمػم اًمٕمٚم٦م: يٕمٜمل سم٤مٕصمر( 3)

 . ٟمجٕمؾ: (ط)ذم  (3)

 . ٟمجٕمؾ: (ط)ذم  (1)
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اًمٕمٚم٦م أن  ( )سم٠من إصمر اًمذي هق دًمٞمؾ صح٦م: ( )وم٠مُم٤م اًمذيـ ىم٤مًمقا ُمـ أصح٤مب اًمِم٤مومٕمل

، ٕم٘مؾيُ وًمٙمٜمف ، سمٓمريؼ احلس ( )ًمُٞمٕمٚمؿ: أن هذا إصمر مم٤م ٓ ُُيسُّ  ( )يٙمقن خُمٞماًل، وطمجتٝمؿ

ومٞمٙمقن ـمريؼ اًمقىمقف قمٚمٞمف حتٙمٞمؿ اًم٘مٚم٥م، طمتك إذا خت٤ميؾ ذم اًم٘مٚم٥م سمف أصمر اًم٘مبقل 

ي ذم سم٤مب اًم٘مبٚم٦م قمٜمد اٟم٘مٓم٤مع ؾم٤مئر ًمٚمٕمٛمؾ سمف، سمٛمٜمزًم٦م اًمتحر   يم٤من ذًمؽ طمج٦مً  ( )واًمّمح٦م

أٟمف ضمٝم٦م  ( )اسمُتكم سمف ـْ اًمٕمٛمؾ سمم ي٘مع ذم ىمٚم٥م ُمَ  وجي٥م، وم٢من حتٙمٞمؿ اًم٘مٚم٥م ومٞمف ضم٤مئزٌ : إدًم٦م

، وع يدك قمغم صدرك» : ( )ًمقاسمّم٦م سمـ ُمٕمبدٍ  ٞمف دل  ىمقل رؾمقل اهلل اًمٙمٕمب٦م، وقمٚم

ومٕمرومٜم٤م أن اًمٕمداًم٦م ، ( )ش وإن أومت٤مك اًمٜم٤مس سمف، ومدقمف، واؾمتٗم٧م ىمٚمبؽ، ومم طمؽ  ذم صدرك

                                                   

 . 33: ٘مدم شمقصمٞمؼ هذا اًم٘مقل ذم أول هذا اًمٗمّمؾ، صشم(  )

 (.  8 / )ط  :هن٤مي٦م ( )

 . سمدون اًمقاو، طمجتٝمؿ: (ط)ذم  (3)

 (. ط)و( ف)ذم  ًمُٞمٕمٚمؿ، ؾم٤مىمطٌ : ىمقًمف (3)

 (. أ/71 ): سمداي٦م (1)

ـْ : (ط)ذم  سمٕمده٤م (1)  . ُِم

ذم قمنمة رهط ُمـ  ىمدم قمغم رؾمقل اهلل يمٜمٞمتف أسمق ؾم٤ممل، واسمّم٦م سمـ ُمٕمبد سمـ قمتب٦م سمـ احل٤مرث إؾمدي، ( 7)

ل إمم اًمر  ىمقُمف سمٜمل أؾمد ؾمٜم٦م شمسع، وم٠مؾمٚمٛمقا ور ىمريب٤ًم  وم٠مىم٤مم هب٤م إمم أن ُم٤مت هب٤م، ىم٦مضمع إمم سمالد ىمقُمف، حَتق 

زر سمـ طمبٞمش، وقم٤مُمر اًمِمٕمبل، وهالل : ُمـ اًمّمح٤مسم٦م، وقمٜمف ومجعٌ  ، روى قمـ اًمٜمبل هـ93: ُمـ ؾمٜم٦م

 . سمـ يس٤مف وهمػمهؿ

 . 1/193 ،اإلص٤مسم٦م : 3/11 ،أؾمد اًمٖم٤مسم٦م :113 /3 ،آؾمتٞمٕم٤مب: ٜمٔمري

قمـ واسمّم٦م (: 133 : ، سمرىمؿ3 3/ )، وأىمرب ًمٗمٍظ ًمف ُم٤م أظمرضمف اًمدارُمل ذم اًمسٜمـ مل أضمده هبذا اًمٚمٗمظ( 8)

ـِ اًْمؼِم  َواإِلصْمؿِ   »: ًمقاسمّم٦م ىم٤مل رؾمقل اهلل : ىم٤مل سمـ ُمٕمبد  وَمَجَٛمَع : َٟمَٕمْؿ ىَم٤مَل : ىُمْٚم٧ُم : ىَم٤مَل ؟ ضِمئ٧َْم شَمْس٠َمُل قَم

= 

دجح يٍ 

لال 

 تاإلخانح
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، صمؿ اًمٕمرض قمغم إصقل سمٕمد ذًمؽ اطمتٞم٤مٌط واًمٕمٛمؾ سمف ىمبٚمف ضم٤مئزٌ ، حتّمؾ سمّمٗم٦م اإلظم٤مًم٦م

، ( )وم٢من اًمٕمٛمؾ سمِمٝم٤مدشمف ضم٤مئٌز ًمف، قمٜمد اًم٘م٤ميض ( )٦ماًمٕمداًم سمٛمٜمزًم٦م ُم٤م ًمق يم٤من اًمِم٤مهد ُمٕمٚمقم

ومٝمق ، واًمٕمرض قمغم اعمزيملم سمٕمد ذًمؽ ٟمقع اطمتٞم٤مٍط، وم٢من مل يٕمجؾ ورضمع إمم اعمزيملم

 .جلقاز أن ئمٝمر ًمف سم٤مًمرضمقع إًمٞمٝمؿ ُم٤م مل يٙمـ ُمٕمٚمقُم٤ًم ًمف: اطمتٞم٤مٌط أظمذ سمف

ًمٕمداًم٦م: اًمّمالطمٞم٦م هٜم٤مك ٓ شمثب٧م ا وم٢من سمّمٗم٦م، وهذا سمخالف ؿمٝم٤مدة اًمِم٤مهد: ( )ىم٤مل

ُمٜمف  ( )ؿُ تقه  ُمـ طم٘مقق اًمنمع، يُ  ؤمتـأسم٤مُٕمر واًمٜمٝمل، وهق أُملٌم ومٞمم  ٕن اًمِم٤مهد ُمبتغمً 

، وإذا مل يٙمـ أداء إُم٤مٟم٦م ُمٜمف ( )ومال يٙمقن قمدًٓ ُمٕمف واخلٞم٤مٟم٦مُ ، ومٞمٙمقن قمدًٓ سمف، أداء إُم٤مٟم٦م

 .ُمٕمٚمقم اًم٘م٤ميض ٓ يّمػم قمدًٓ قمٜمده ُم٤م مل ُيٕمرض طم٤مًمف قمغم اعمزيملم

                                                   

َب هِب٤َم َصْدَرُه َوىَم٤مَل  اًْمؼِمُّ َُم٤م اـْمَٛم٠َمٟم ٧ْم إًَِمْٞمِف  -صَمالَصًم٤م  -اؾْمَتْٗم٧ِم ىَمْٚمبََؽ َي٤م َواسمَِّم٦ُم  اؾْمتَْٗم٧ِم َٟمْٗمَسَؽ : َأَص٤مسمَِٕمُف وَمرَضَ

ْدِر َوإِْن َأوْمَت٤مَك اًمٜم   َد ذِم اًمّم  . ش ٤مُس َوَأوْمَتْقكَ اًمٜم ْٗمُس َواـْمَٛم٠َمن  إًَِمْٞمِف اًْمَ٘مْٚم٥ُم، َواإِلصْمُؿ َُم٤م طَم٤مَك ذِم اًمٜم ْٗمِس َوشَمَرد 

: ص)، وأظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞمب٦م ذم ُمسٜمده (8331 : ، سمرىمؿ8  /3)وأظمرج ٟمحقه أمحد ذم اعمسٜمد 

ُمٙمتب٦م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م . ، واًمٓمؼماين ذم اعمٕمجؿ اًمٙمبػم، ط(33 / )، وأسمق يٕمغم ذم اعمسٜمد (713: ، سمرىمؿ371

ٜمف اًمٜمقوي ذم إرسمٕملم اًمٜمقوي٦م سمرىمؿ. ، وهمػمهؿ(38 /  ) ، وإًمب٤مين ذم صحٞمح اًمؽمهمٞم٥م 7 : وطمس 

  .733 : واًمؽمهٞم٥م سمرىمؿ

احلؼ سم٤مٓضمتٜم٤مب قمم هق  آؾمت٘م٤مُم٦م قمغم اًمٓمريؼ: وذم اًمنمع. وود اجلقر، آؾمتقاء: ذم اًمٚمٖم٦م: اًمٕمداًم٦م ( )

 . 37 : اًمتٕمريٗم٤مت، ص: ويٜمٔمر.    / دؾمتقر اًمٕمٚممء، . حمٔمقر ممٜمقع ذم ديٜمف

 (. د)ُمـ  ؾم٤مىمطٌ ًمف، : ىمقًمف ( )

 . اعمستدل: أي( 3)

 . سمزي٤مدة اًمقاو، ويتقهؿ: (ط)ذم  (3)

 . وشمتقهؿ ُمٜمف اخلٞم٤مٟم٦م، واعمٕمٜمك أن اًمِم٤مهد ُُيتٛمؾ أن ي١مدي ؿمٝم٤مدشمف سم٠مُم٤مٟم٦م، وُُيتٛمؾ أن خيقن ومٞمٝم٤م: أي( 1)
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قمداًمتف  ( )يّمػم، صػ اًمذي هق قمٚم٦ٌم سمٕمدُم٤م قُمٚمِؿ صٗم٦ُم اًمّمالطمٞم٦م ومٞمفوم٠مُم٤م اًمق

وم٢من ، ومٚمٝمذا يم٤من اًمٕمرض قمغم إصقل هٜم٤م اطمتٞم٤مـم٤مً : إذ ًمٞمس ومٞمف شمقهؿ اخلٞم٤مٟم٦م: ُمٕمٚمقُم٦مً 

 ( )ومحٙمؿ وضمقب اًمٕمٛمؾ سمف يزداد: ؾَمٚمِؿ قمّم يٜم٤مىمْمف ويٕم٤مروف سمٙمقٟمف ُُمّٓمِردًا ذم إصقل

اًمٜم٘مض ضمرٌح، سمٛمٜمزًم٦م اًمِم٤مهد اًمذي هق ُمٕمٚمقم ومذًمؽ  ( )ويم٤مدًة، وإن ورد قمٚمٞمف ٟم٘مٌض 

ـٌ ُمـ سمٕمض اعمزيملم، وم٢من ذًمؽ يٙمقن ضمرطم٤ًم ذم قمداًمتف إٓ أن يتبلم  اًمٕمداًم٦م إذا فمٝمر ومٞمف ـمٕم

 .أٟمف مل يٙمـ قمدًٓ، واعمٕم٤مرو٦م دومٌع سمٛمٜمزًم٦م ؿم٤مهٍد آظمر يِمٝمد سمخالف ُم٤م ؿمٝمد سمف اًمٕمدل ( )فسم

ـٌ ٓ يٛمٙمـ إصمب٤مشمفيمقٟمف خمٞماًل أ: وم٢مهنؿ ىم٤مًمقا، ( )وأُم٤م اًمٗمريؼ اًمث٤مين ُمٌر سم٤مـم
قمغم  ( )

صٗم٦م اًمٕمداًم٦م سمم يٙمقن طمج٦ًم قمغم اخلّمؿ ٓ يٛمٙمـ إًمزام اخلّمؿ  ( )اخلّمؿ، وُم٤م مل يثب٧م

، وأصمبتٜم٤م صٗم٦م اًمٕمداًم٦م ومٞمف سمم أصمبتٜم٤م صٗم٦م اًمّمالطمٞم٦م وهق اعمالءُم٦م، وم٢من ذًمؽ يٙمقن ( )سمف

صٗم٦م وسمٕمد ٤محل٤ًم، سم٤مًمٕمرض قمغم اًمٕمٚمؾ اعمٜم٘مقًم٦م قمـ اًمسٚمػ، طمتك إذا قُمٚمِؿ اعمقاوم٘م٦م يم٤من ص

                                                   

 . وهل إٟمس٥م ًمٚمسٞم٤مق. شمّمػم: (ط)و( ف)ذم  ( )

 (. أ/18 )د : هن٤مي٦م ( )

 (. أ/3  )ف : هن٤مي٦م (3)

 . ًمف(: ط)ذم  (3)

ف اًمذي اقمتٛمده اعمح٘م٘مقن وارشمْم٤مه أسمق إؾمح٤مق وىم٤مل إُم٤مم احلرُملم قمـ هذا اًمرأي أٟم. يٕمٜمل ُمـ اًمِم٤مومٕمٞم٦م (1)

 . اإلؾمٗمرايٞمٜمل

 . 18 / : ىمقاـمع إدًم٦م، 1 1/ اًمؼمه٤من ًمٚمجقيٜمل، : يٜمٔمر

 (. 83 / )ط : هن٤مي٦م (1)

 . شمثب٧م: (ط)ذم  (7)

 . ٕن اخلّمؿ ُيٕم٤مرض سمٛمثٚمف: ذم ه٤مُمش إم( 8)
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ومال  ،: ٕن اًمٕمٚمؾ اًمنمقمٞم٦م ٓ شمقضم٥م احلٙمؿ سمذواهت٤متٛمؾ أن ٓ يٙمقن طمج٦مً اًمّمالطمٞم٦م ُُي 

دًا ؾم٤معم٤ًم قمـ سمد ُمـ إصمب٤مت صٗم٦م اًمٕمداًم٦م ومٞمف سم٤مًمٕمرض قمغم إصقل، طمتك إذا يم٤من ُمٓمر  

 قمغم ( )ومحٞمٜمئٍذ شمثب٧م قمداًمتف ُمـ ىِمَبِؾ أن إصقل ؿمٝمداء اهلل شمٕم٤ممم، ( )واعمٕم٤مرو٤مت اًمٜم٘مقض

 )ذم طم٤مل طمٞم٤مشمف،   يمم يم٤من اًمرؾمقل، أطمٙم٤مُمف
ومٞمٙمقن اًمٕمرض قمغم إصقل واُمتٜم٤مع  

وؾمٙمقشمف قمـ اًمرد، وذًمؽ  ( ذم  طمٞم٤مشمف  إصقل ُمـ رده سمٛمٜمزًم٦م اًمٕمرض قمغم رؾمقل اهلل

، ومٕمرومٜم٤م أن سم٤مًمٕمرض ( )دًمٞمؾ قمداًمتف سم٤مقمتب٤مر أن اًمسٙمقت سمٕمد حت٘مؼ احل٤مضم٦م إمم اًمبٞم٤من ٓ ُيؾ

 .اًم٦م، يمم أن قمداًم٦م اًمِم٤مهد شمثب٧م سمٕمرض طم٤مًمف قمغم اعمزيملمقمغم إصقل شمثب٧م اًمٕمد

                                                   

 . 1 1/ اًمؼمه٤من، : يٜمٔمر ( )

 . ؿمٝم٤مدة هلل: (ط)ؿمٝمداء هلل، وذم : (د)و( ف)ذم  ( )

 (. ف)ؾم٤مىمٌط ُمـ (  3)

وىمد ٟم٘مؾ اجلقيٜمل . ٓ جيقز شم٠مظمػم اًمبٞم٤من قمـ وىم٧م احل٤مضم٦م: هذه ىم٤مقمدة أصقًمٞم٦م، ويٕمؼمون قمٜمٝم٤م سم٘مقهلؿ (3)

ج قمٚمٞمٝم٤م واسمـ  اًمسٛمٕم٤مين وأُمدي وهمػمهؿ آشمٗم٤مق قمٚمٞمٝم٤م، وهل ُمـ أهؿ اًم٘مقاقمد إصقًمٞم٦م، وىمد ظُمر 

شمرك آؾمتٗمّم٤مل ذم ُم٘م٤مم اإلمج٤مل يٜمزل ُمٜمزًم٦م اًمٕمٛمقم : ىم٤مقمدة، وطمجٞم٦م شم٘مرير اًمٜمبل : ىمقاقمد يمثػمة ُمٜمٝم٤م

 . ذم اعم٘م٤مل، وهمػممه٤م

: اًمتٚمخٞمص، 13: : اًمٚمٛمع، ص  3/ : اًمٗم٘مٞمف واعمتٗم٘مف، 3 3/7: اًمٕمدة، 1 3/ اعمٕمتٛمد، : يٜمٔمر

: اإلطمٙم٤مم 39: : اعمحّمقل ٓسمـ اًمٕمريب، ص33/ : اعمستّمٗمك، 91 / : ىمقاـمع إدًم٦م، 38 / 

: : خمتٍم اسمـ اًمٚمح٤مم، ص33/ : ذح اًمتٚمقيح، 188/ خمتٍم اًمروو٦م،  : ذح 3/3ًممُمدي، 

  9 . 
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سمٕمد صمبقت صٗم٦م اًمّمالطمٞم٦م ًمٚمِم٤مهد إٟمم  وم٢من  : ًمٞمس سم٘مقي   ( )اًمذي ىم٤مًمقا ( )واًمٗمرق

سم٘مل اطمتمل اًمٙمذب ذم أدائف، وهٜم٤م سمٕمد صمبقت صٗم٦م اًمّمالطمٞم٦م سم٘مل آطمتمل ذم أصٚمف أن 

سمف أن اًمنمع  ( )أو ُمٕم٤مرو٦ٌم يتبلم وم٢مٟمف إن ورد قمٚمٞمف ٟم٘مٌض ؟ اًمنمع ضمٕمٚمف قمٚم٦ًم ًمٚمحٙمؿ أم ٓ

: ُم٤م ضمٕمٚمف قمٚم٦ًم ًمٚمحٙمؿ: ٕن اعمٜم٤مىمْم٦م اًمالزُم٦م ٓ شمٙمقن ذم احلج٩م اًمنمقمٞم٦م، ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم

ويمذًمؽ اعمٕم٤مرو٦م اًمالزُم٦م ٓ شمٙمقن ، ( )چڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈچ 

وم٢مذا يم٤من هٜم٤مك ُمع سم٘م٤مء آطمتمل ذم اًمقصػ ٓ يٙمقن طمج٦ًم ًمٚمٕمٛمؾ ، ذم احلج٩م اًمنمقمٞم٦م

يٙمقن طمج٦ًم يم٤من أومم، ويمم أن ـمريؼ رومع  ( )ومٝمٜم٤م ُمع سم٘م٤مء آطمتمل ذم إصؾ َْٕن ٓ، سمف

قمغم اعمزيملم وإدٟمك ومٞمف اصمٜم٤من، وم٤مًمٓمريؼ هٜم٤م اًمٕمرض قمغم  اًمٕمرُض : ذًمؽ آطمتمل هٜم٤مك

 ٌ ، وهبذا إصقل وأدٟمك ذًمؽ أصالن: إذ ٓ هن٤مي٦م ًمألقمغم، وذم اًمقىمقف قمغم ذًمؽ طمرٌج سملم 

ن اًمٕمرض قمغم مجٞمع إصقل ًمٞمس سمنمٍط قمٜمده، يمم ذه٥م إًمٞمف سمٕمض اًمت٘مرير يتبلم أ

ط ذًمؽ مل جيد سمّدًا ُمـ اًمٕمٛمؾ سمال دًمٞمؾ( )ؿمٞمقظمٜم٤م وؿمٞمقظمف : ٕٟمف وإن ( )، وم٢من ُمـ َذَ

                                                   

 . اًمث٤مين(: د)و( ط)و( ف)ذم سمٕمده٤م  ( )

 . 1  /3شم٘مقيؿ إدًم٦م، : يٜمٔمر. سمٕمض اًمِم٤مومٕمٞم٦م، وي٘مّمد اًمٗمرق سملم اًمِم٤مهد واًمقصػ: أي ( )

 . شمبلم: (د)ذم (3) 

 .  8ُمـ أي٦م : ؾمقرة اًمٜمس٤مء( 3)

 (. د)ُمـ  ؾم٤مىمطٌ ٓ، : ىمقًمف (1)

ي٘مّمد أطمد قمٚممء اًمِم٤مومٕمٞم٦م، ومل أقمرف قمٞمٜمف، وذيمر اعم٤موردي ىمريب٤ًم ُمـ هذا اًم٘مقل، وٟمسبف إمم سمٕمض  (1)

 .  1 / : اًمتٚمقيح قمغم اًمتقوٞمح، 1/91احل٤موي اًمٙمبػم، : يٜمٔمر. إصح٤مب، ومل ُيسٛمٝمؿ

 (. 83 / )ط : هن٤مي٦م (7)
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عم٤م  ( )وراء هذا أصٌؾ آظمر هق ُُمٕم٤مِرٌض أو ُُمٜم٤مىِمٌض : وم٤مخلّمؿ ي٘مقل، اؾمت٘مَم ذم اًمٕمرض

وُمثؾ هذا ٓ . دي دًمٞمؾ اًمٜم٘مض واعمٕم٤مرو٦ميدقمٞمف، ومال جيد سمّدًا ُمـ أن ي٘مقل مل ي٘مؿ قمٜم

ؼ ُم٤م ذيمرٟم٤م أن اعمٕمجزة : ، ىم٤مًمقا( )ٟمبٞمٜمف ذم سم٤مسمف يّمٚمح طمج٦ًم إلًمزام اخلّمؿ قمغم ُم٤م واًمذي ُُي٘م 

، يمم ىم٤مل ( )واعمٕم٤مرو٤مت اًمتل أوضمب٧م قمٚمؿ اًمٞم٘ملم يم٤من ـمريؼ صمبقهت٤م اًمسالُم٦م قمـ اًمٜم٘مقض

، ( )چڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ چ: شمٕم٤ممم

ومبٝمذا يتبلم أن ـمريؼ ، ( )چڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈچ : ٤مممشمٕم ( )ىم٤مل

 .هذا ( )إصمب٤مت احلج٦م عم٤م ٓ ُُيسُّ 

طم٤مضمتٜم٤م إمم إصمب٤مت دًمٞمؾ احلج٦م ومٞمم ٓ ُيس : ( )ي٘مقًمقن ( )وأُم٤م قمٚممؤٟم٤م رمحٝمؿ اهلل إهنؿ

 أن اًمٓمريؼ ذم وٓ ُيٕم٤ميـ، وـمريؼ ذًمؽ أصمره اًمذي فمٝمر ذم ُمقوٍع ُمـ اعمقاوع: أٓ شمرى

                                                   

 . ٟم٤مىمض: (ط)ذم  ( )

 . 33: ص، ٦م اًمٕمٚم٦مومّمؾ آطمتج٤مج سم٤مٓـمراد قمغم صحذم (  )

 (. ب/3  )ف : هن٤مي٦م (3)

 . 88ُمـ أي٦م : ؾمقرة اإلهاء( 3)

 . سمزي٤مدة اًمقاو. وىم٤مل: (ف)ذم ( 1)

 .  8ُمـ أي٦م : ؾمقرة اًمٜمس٤مء( 1)

 . ٟمحس: (ط)ذم  (7)

 . وم٢مهنؿ: (ف)ذم ( 8)

 . 11 : : أصقل اًمبزدوي، ص1  /3شم٘مقيؿ إدًم٦م، : يٜمٔمر (9)

ؽشٚمح 

ػهًاء 

انذُفٛح فٙ 

 إثثاخ انؼهح
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 ( )يٜمف ذم ُمٜمٕمف قمـ ارشمٙم٤مب ُم٤م يٕمت٘مد ومٞمفٜمٔمر إمم أصمر دِ اًم٦م اًمِم٤مهد هذا، وهق أن يُ ُمٕمروم٦م قمد

احلرُم٦م، وم٢مذا فمٝمر أصمر ذًمؽ ذم ؾم٤مئر اعمقاوع يؽمضمح ضم٤مٟم٥م اًمّمدق ذم ؿمٝم٤مدشمف سمٓمريؼ 

 .ٓقمت٘م٤مده احلرُم٦م ومٞمف: آؾمتدٓل سم٤مٕصمر، وهق أن اًمٔم٤مهر أٟمف يٜمزضمر قمـ ؿمٝم٤مدة اًمزور

سمٓمريؼ اًمقصػ واًمبٞم٤من  ( )اًمّم٤مٟمع شمٙمقن سمآصم٤مر صٜمٕمف قمغم إصمب٤مت ( )ويمذًمؽ اًمدًٓم٦م

 .( )قمغم وضمٍف جمٛمٍع قمٚمٞمف، يمم ٟمبٞمٜمف ذم ُمقوٕمف

يم٤مجلرح وٟمحق ذًمؽ، وم٢مٟمف ُيستدلُّ قمٚمٞمف سم٠مصمره طِمّس٤ًم، ، ويمذًمؽ ذم اعمحسقؾم٤مت

وآؾمتدٓل سم٤معمحسقس ًمٖمػم اعمحسقس يٙمقن سم٤مٕصمر أيْم٤ًم، ومتبلم أن ُم٤م سمف يّمػم اًمقصػ 

 .فمٝمقر أصمره ذم إصقل ( )هق -قمغم ُم٤م ىمّرره اخلّمؿ-سم٤معمالءُم٦م  طمج٦ًم سمٕمد اًمّمالطمٞم٦م

إذ اخلٞم٤مل واًمٔمـ واطمٌد، واًمٔمـ ٓ يٖمٜمل ُمـ : ومٝمق قمب٤مرٌة قمـ جمرد اًمٔمـ، وم٠مُم٤م اإلظم٤مًم٦م

 وهق ٓ يّمٚمح ًمإلًمزام قمغم، ( )وأطمسـ اًمٕمب٤مرات ومٞمف أن جُيٕمؾ سمٛمٜمزًم٦م اإلهل٤مم. ( )احلؼ ؿمٞمئ٤مً 

                                                   

 (. أ/71 ): سمداي٦م ( )

 (. ب/18 )د : ي٦مهن٤م ( )

 . صٜمٕمتف: (ط)ذم  (3)

مل يتٓمرق هلذه اعمس٠مًم٦م ذم هذا اًمٙمت٤مب، ومٚمٕمٚمف ي٘مّمد ُمقوٕم٤ًم آظمر ذم يمت٤مٍب أو قِمْٚمٍؿ آظمر: ٕن هذه اعمس٠مًم٦م  (3)

 . واهلل أقمٚمؿ. ذم اًمٕم٤مدة شُمبلّمُ ذم قمٚمؿ اًمٙمالم

 . سمزي٤مدة اًمقاو. وهق: (ط)و( د)ذم  (1)

 . 8 : اًمٜمجؿؾمقرة  چٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ    ڀ  ڀ  ڀچ : يِمػم إمم ىمقًمف شمٕم٤ممم (1)

وٓ  سمدًمٞمؾٍ  يدقمقك إمم اًمٕمٛمؾ سمف ُمـ همػم اؾمتدٓلٍ  ك اًم٘مٚم٥م سمٕمٚمؿٍ ُم٤م طمر  : )قمرف اًمبخ٤مري اإلهل٤مم سم٘مقًمف (7)

 . 1 /3يمِمػ إهار . (ٟمٔمر ذم طمج٦م

/  8، اًمبحر اعمحٞمط. (ًمِمٞمٕم٦موىم٤مل هب٤م سمٕمض ا. . . ذيمره٤م سمٕمض اًمّمقومٞم٦م): وقمـ طمجٞمتف ي٘مقل اًمزريمٌم

= 
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وُمثٚمف ٓ يٙمقن ، ٌء ذم اًمب٤مـمـ ٓ يّٓمٚمُِع قمٚمٞمف همػم ص٤مطمبف، صمؿ هذا ر( )اًمٖمػم، قمغم ُم٤م ٟمبٞمٜمف

طمج٦ًم قمغم اًمٖمػم، يم٤مًمتحّري اًمذي اؾمتِمٝمد سمف، وم٢من ُم٤م ي١مدي إًمٞمف حتري اًمقاطمد ٓ يٙمقن 

 ( )طمج٦ًم قمغم أصح٤مسمف، طمتك ٓ يٚمزُمٝمؿ اشمب٤مقمف ذم شمٚمؽ اجلٝم٦م، ويمالُمٜم٤م ومٞمم يٙمقن طمج٦مً 

ذم ىمٚمبل أصمر اًم٘مبقل  ( )ي٘مقل خت٤ميؾ إلًمزام اًمٖمػم اًمٕمٛمؾ سمف، صمؿ يمؾ ظمّمٍؿ يتٛمٙمـ ُمـ أن

واًمّمح٦م ًمٚمقصػ اًمذي ادقم٤مه، سمؾ ًمٚمحٙمؿ اًمذي هق اعم٘مّمقد، وصٗم٦م اًمتٕم٤مرض ٓ جيقز 

 .يمّمٗم٦م اعمٜم٤مىمْم٦م، أن يٙمقن ٓزُم٤ًم ذم احلج٩م اًمنمقمٞم٦م

طمج٦ًم: ٕٟمف قمب٤مرٌة قمـ قمٛمقم  ( )ويمذًمؽ آـمراد ٓ يست٘مٞمؿ أن جُيٕمؾ دًمٞمؾ يمقٟمف

قن ٟمٔمػم يمثرة أداء اًمِمٝم٤مدة ُمـ اًمِم٤مهديـ ذم ومٞمٙم، ؿمٝم٤مدة هذا اًمقصػ ذم إصقل

وذًمؽ ٓ يٙمقن ُمقضمب٤ًم ، ذم طم٤مدصم٦ٍم واطمدةٍ  احلقادث قمٜمد اًم٘م٤ميض، أو شمٙمرار إداء ُمٜمف

 .قمداًمتف

قن يم٤مًمرؾمقل، ىمٚمٜم٤م: ىمقًمف ٓ يمذًمؽ، سمؾ يمؾ أصٍؾ ؿم٤مهد، : سم٠من إصقل ُُمزيمُّ

ٟمف طمج٦ًم إٟمم وم٤مٕصقل يمجمقم٦م اًمِمٝمقد أو قمدد اًمرواة ًمٚمخؼم، ودًمٞمؾ صح٦م اخلؼم ويمق

ُيٓمٚم٥م ُمـ ُمتـ احلدي٨م، وم٤مٕصمر ًمٚمقصػ سمٛمٜمزًم٦م دًمٞمؾ اًمّمح٦م ُمـ ُمتـ اخلؼم، وآـمراد ذم 

                                                   

  3 . 

 . واهلل أقمٚمؿ. مل يبٞمٜمف ذم هذا اًمٙمت٤مب، وًمٕمٚمف ي٘مّمد سمٞم٤مٟمف ذم ُمقوٍع آظمر(  )

 (. 81 / )ط : هن٤مي٦م ( )

 . خي٤ميؾ: (ط)ذم  (3)

 . اًمقصػ: أي (3)
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وٓ ُمٕمروم٦م هلؿ ، ( )لمُمزيم ٦م يمثرة اًمرواة، ومٙمٞمػ يست٘مٞمؿ أن جيٕمؾ إصقلإصقل سمٛمٜمزًم

اًمِم٤مهد؟  ( )سمح٤مل ( )هبذا اًمقصػ وطم٤مًمف، وأّٟمك شمٙمقن اًمتزيمٞم٦م ممـ ٓ ظمؼمة ًمف وٓ ُمٕمروم٦م

إن اعمٕمجزة سمٛمثؾ هذا ص٤مرت طمج٦ًم ومٝمق همٚمٌط، وإٟمم ص٤مرت طمج٦ًم سمٙمقهن٤م : ًمقاوُم٤م ىم٤م

، اًمّمٗم٦م، وًمٙمـ اًمٙمٗم٤مر يم٤مٟمقا يتٕمٜمتقن ( )ظم٤مرضم٦ًم قمـ طمد  ُم٘مدور اًمبنم، وم٢من اًم٘مرآن هبذه

ہ ہ ہ ھ ھ چ : إٟمف ُمـ ضمٜمس يمالم اًمبنم، يمم أظمؼم اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمؿ: ومٞم٘مقًمقن

ًمق ىمدروا قمغم ذًمؽ  وم٢مهنؿ، َٞمٔمٝمر سمف شمٕمٜمُّتٝمؿًمِ : ومٓمقًمبقا سم٤مإلشمٞم٤من سمٛمثٚمف، ( )چھ ھ ے

 .وومٞمف ذه٤مب ٟمٗمقؾمٝمؿ وأُمقاهلؿ، ُم٤م صؼموا قمغم آُمتٜم٤مع قمٜمف إمم اًم٘مت٤مل

ذم اقمتب٤مر إصمر اقمتب٤مر ُم٤م ٓ يٛمٙمـ اًمقىمقف ومٞمف قمغم طمد  ُمٕمٚمقٍم ُيٕم٘مؾ أو : ىمٞمؾ وم٢من

 .ئمٝمر ًمٚمخّمقم

ٌم قمغم إرض، وأصمر يم٠مصمر اعم، وم٢من إصمر ومٞمم ُُيسُّ ُمٕمٚمقٌم طمس٤مً ، ٓ يمذًمؽ: ىمٚمٜم٤م

، اجلراطم٦م قمغم اًمبدن، وأصمر اإلؾمٝم٤مل ذم اًمدواء اعمسٝمؾ، وومٞمم ُيٕم٘مؾ ُمٕمٚمقٌم سمٓمريؼ اًمٚمٖم٦م

، وهذا إصمر اًمذي ادقمٞمٜم٤مه ئمٝمر ( )يٜمف ذم اعمٜمع يمم سمٞمٜم٤مٟمحق قمداًم٦م اًمِم٤مهد، وم٢مٟمف ُيٕمٚمؿ سم٠مصمر دِ 

تٜم٤مزع ومٞمف، وهق ًمٚمخّمؿ سم٤مًمت٠مُمؾ، وم٢مٟمف قمب٤مرٌة قمـ أصمٍر فم٤مهٍر ذم سمٕمض اعمقاوع ؾمقى اعم

                                                   

 . وهق اًمّمقاب: ٕهن٤م ُمٗمٕمقل صم٤من ًمٞمجٕمؾ(. ط) ُمزيمقن، واعمثب٧م ُمـ(: د)و( ف)إم و ذم ( )

 . ٓ ظمؼمة وٓ ُمٕمروم٦م ًمف :(ف)ذم (  )

 (. أ/1  )ف : هن٤مي٦م (3)

 (. ب/71 ): سمداي٦م (3)

  . 3ُمـ أي٦م : ؾمقرة إٟمٗم٤مل( 1)

 .  3: ىمريب٤ًم، ص (1)
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وقمـ اًمّمح٤مسم٦م واًمسٚمػ ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء، روقان  ًمٚمٕمٚمؾ اعمٜم٘مقًم٦م قمـ رؾمقل اهلل  ( )ُمقاومٌؼ 

 .اهلل قمٚمٞمٝمؿ أمجٕملم

: ( )شإهن٤م ُمـ اًمٓمقاوملم قمٚمٞمٙمؿ واًمٓمقاوم٤مت » : ذم اهلرة ومٛمـ ذًمؽ ىمقل رؾمقل اهلل 

اًمرضورة ذم ٕهن٤م قمٚم٦ٌم  ُم١مصمرٌة ومٞمم يرضمع إمم اًمتخٗمٞمػ: ٕٟمف قمب٤مرٌة قمـ قمٛمقم اًمبٚمقى و

: ؾم١مره، وىمد فمٝمر شم٠مصمػم اًمرضورة ذم إؾم٘م٤مط طمٙمؿ احلرُم٦م أصاًل سم٤مًمٜمص، وهق ىمقًمف شمٕم٤ممم

إلصمب٤مت  ًمدومع ٟمج٤مؾم٦م ؾم١مره أو: إًمٞمف ( )وم٤مإلؿم٤مرة، ( )چڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻچ 

إهن٤م دم قمرٍق » : ويمذًمؽ ىمقًمف. ُم١مصمرةٍ  ( )ذم ؾم١مره يٙمقن اؾمتدًٓمف سمٕمٚم٦مٍ  ( )طمٙمؿ اًمتخٗمٞمػ

ؾمتدٌٓل سمٕمٚم٦ٍم ُم١مصمرٍة ذم ٟم٘مض اًمٓمٝم٤مرة، وهق أن اًمدم ذم ٟمٗمسف ٟمجٌس، وم٢مٟمف ا، ( )شاٟمٗمجر 

وسم٤مٟٓمٗمج٤مر يّمؾ إمم ُمقوٍع جي٥م شمٓمٝمػم ذًمؽ اعمقوع ُمٜمف، ووضمقب اًمتٓمٝمػم ٓ يٙمقن إٓ 

 .سمٕمد وضمقد ُم٤م ُيٕمِدم اًمٓمٝم٤مرة

سمؾ ًمبٞم٤من أٟمف  ،ُمٜمف ٟٓمت٘م٤مض اًمٓمٝم٤مرة سمدم آؾمتح٤مو٦م هذا ًمٞمس سمتٕمٚمٞمؾٍ : وم٢من ىمٞمؾ

 .ًمٞمس سمدم احلٞمض

                                                   

 (. 81 / )ط : هن٤مي٦م ( )

  . 3 : ص ،شم٘مدم خترجيف(  )

 . 73 ُمـ أي٦م : ؾمقرة اًمب٘مرة( 3)

 . واإلؿم٤مرة: (ط)ذم  (3)

 (. أ/19 )د : هن٤مي٦م (1)

 . اؾمتدًٓٓ ًمف سمٕمٚم٦م: (ط)اؾمتدًٓٓ سمٕمٚم٦م، وذم : (د)ذم (1) 

  .13 : وىمد شم٘مدم ختري٩م احلدي٨م ص. اٟمٗمجرت: (د)ذم  (7)
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ومال سمد ، ، وهذا اًمٚمٗمظ يم٤مٍف هلذا اعم٘مّمقد( )ش ًمٞمس٧م سم٤محلٞمْم٦م »: ىم٤مل أوًٓ  ( )ىمد: ىمٚمٜم٤م

وًمٞمس ذًمؽ إٓ سمٞم٤من قمٚم٦م ، قمغم وم٤مئدٍة ضمديدةٍ ، ش وًمٙمٜمٝم٤م دم قمرٍق » : ُمـ أن ُُيٛمؾ ىمقًمف

  »: وىم٤مل ًمٕمٛمر ذم اًمُ٘مبٚم٦م. اعمقضم٥م ًمٚمٓمٝم٤مرة ( )احلدث
ٍ
صمؿ جمجتف  ،أرأي٧م ًمق متْمٛمْم٧م سممء

اًمٗمٓمر ود اًمّمقم، وإٟمم يت٠مّدى اًمّمقم : ومٝمذا إؿم٤مرٌة إمم قمٚم٦ٍم ُم١مصمرٍة، أي، ( )شأيم٤من يرضك؟ 

سم٤مًمٙمػ قمـ اىمتْم٤مء اًمِمٝمقشملم، ومٙمم أن اىمتْم٤مء ؿمٝمقة اًمبٓمـ سمم يّمؾ إمم احلٚمؼ ٓ سمم يّمؾ 

اىمتْم٤مء ؿمٝمقة اًمٗمرج يٙمقن اعمْمٛمْم٦م ُمقضمب٦ًم ًمٚمٗمٓمر، ومٙمذًمؽ  ( )إمم اًمٗمؿ طمتك ٓ شمٙمقن

 .ٛمجرد اًمُ٘مبٚم٦م اًمتل هل اعم٘مدُم٦مٓ سم ( )أو اإلٟمزال ( )سم٤مإليالج

احلدي٨م، هق إؿم٤مرٌة  ( )شأرأي٧م ًمق يم٤من قمغم أسمٞمؽ ديـ؟  »: ويمذًمؽ ىمقًمف ًمٚمخثٕمٛمٞم٦م

وم٠مّداه ، قمٚمٞمف احلؼ إذا ضم٤مء سمح٘مف ـْ همػم ُمَ  ـْ وهق أن ص٤مطم٥م احلؼ ي٘مبؾ ُمِ ، إمم اًمٕمٚم٦م اعم١مصمرة

، قمغم قمب٤مده قمغم ؾمبٞمؾ اإلطمس٤من واعمس٤مهٚم٦م ُمع ُمـ قمٚمٞمف احلؼ، واهلل هق اعمحسـ اعمتٗمْمؾ

 .ُمٜمِؽ  ومٝمق أطمؼُّ ُمـ أن ي٘مبَؾ 

                                                   

 . سمزي٤مدة اًمقاو. وىمد: (ف)ذم (  )

  .13 : وشم٘مدم خترجيف سمٜمحقه ص، وهق ذم اًمّمحٞمحلم. يِمػم إمم سمٕمض أًمٗم٤مظ احلدي٨م(  )

 . ًمٚمحدث: (ط)ذم  (3)

 .19 : شم٘مدم خترجيف ص( 3)

 . يٙمقن: (د) ذم (1)

 (. أ/77 ): سمداي٦م (1)

 (. ب/1  )ف : هن٤مي٦م (7)

  .19 : ص ،شم٘مدم خترجيف( 8)
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 » : وىم٤مل ذم طمرُم٦م اًمّمدىم٦م قمغم سمٜمل ه٤مؿمؿ
ٍ
أيمٜم٧م ؿم٤مرسمف؟  أرأي٧م ًمق متْمٛمْم٧م سممء

رًة ُمـ : أن اًمّمدىم٦م ُمـ أوؾم٤مخ اًمٜم٤مس ( )وهق، ومٗمٞمف إؿم٤مرٌة إمم قمٚم٦ٍم ُم١مصمرةٍ ، ( )ش ًمٙمقهن٤م ُُمٓمٝم 

يٙمقن سمٓمريؼ إظمذ  ( )كاومٝمل يم٤مًمُٖمَس٤مًم٦م اعمستٕمٛمٚم٦م، وآُمتٜم٤مع ُمـ ذب ذ، اًمذٟمقب

سمٛمٕم٤مزم إُمقر، ومٙمذًمؽ طمرُم٦م اًمّمدىم٦م قمغم سمٜمل ه٤مؿمٍؿ يٙمقن قمغم وضمف اًمتٕمٔمٞمؿ واإليمرام 

 .ًمٞمٙمقن هلؿ ظمّمقصٞم٦ٌم سمم هق ُمـ ُمٕم٤مزم إُمقر: هلؿ

إلفمٝم٤مر : اؿمتٖمٚمقا سم٤مًمتٕمٚمٞمؾ ( )اًمّمح٤مسم٦م طملم اظمتٚمٗمقا ذم اجلد ُمع اإلظمقة ويمذًمؽ

واًمِمجرة اًمتل يٜمب٧م ُمٜمٝم٤م إهمّم٤من،  ُمٜمف إهن٤مر ( )صٗم٦م اًم٘مرب سم٤مًمقادي اًمذي شمٜمِمٕم٥م

اعم١مصمر ذم اًمٕمٚمؿ سمتٗم٤موت اًمُ٘مْرب سمٓمريٍؼ حمسقٍس، واسمـ قمب٤مٍس ريض  ( )وُم٤م ذًمؽ إٓ اقمتب٤مر

أٓ يت٘مل اهلل زيد سمـ صم٤مسم٧ٍم جيٕمؾ اسمـ آسمـ اسمٜم٤ًم وٓ جيٕمؾ أب : ؾ ذم ذًمؽ سم٘مقًمفاهلل قمٜمٝمم قمٚم  

 . ( )إب أسم٤مً 

                                                   

 . مل أضمده ومٞمم سملم يدي ُمـ ُمّم٤مدر(  )

 (. 87 / )ط : هن٤مي٦م ( )

  .ذًمؽ(: ط)ذم  (3)

  .17 : ص ،شم٘مدُم٧م اعمس٠مًم٦م( 3)

 . شمتِمٕم٥م: (ط)ذم  (1)

 . سم٤مقمتب٤مر: (ط)ذم (1) 

يمت٤مب اًمٗمرائض، سم٤مب ُمػماث اجلد ُمع )أظمرج اًمبخ٤مري شمٕمٚمٞم٘م٤ًم جمزوُم٤ًم سمف ذم اًمّمحٞمح مل أضمده هبذا اًمٚمٗمظ، و( 7)

 يرصمٜمل اسمـ اسمٜمل دون إظمقيت، وٓ أرث أٟم٤م اسمـ: ىم٤مل اسمـ قمب٤مس(: 1737: إظمقة، ىمبؾ احلدي٨م اًمذي سمرىمؿ

= 
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 .٤مر أطمد اًمٓمروملم سم٤مًمٓمرف أظمر ذم اًم٘مربُمـ طمٞم٨م اقمتب ( )ومٝمق اؾمتدٌٓل سمٛم١مصمرٍ 

: ( )الءُم٤م أرى اًمٜم٤مر حُتِؾُّ ؿمٞمئ٤ًم ذم اًمٓم  : طملم ىم٤مل ( )وىم٤مل قمٛمر ًمٕمب٤مدة سمـ اًمّم٤مُم٧م

 .سم٤مًمٓمب٤مع ( )وهق اًمتٖمػّم ، ، ومٝمذا اؾمتدٌٓل سمٛم١مصمرٍ ( )أًمٞمس يٙمقن مخرًا صمؿ يٙمقن ظمالًّ ومتنمسمف؟ 

                                                   

 . اسمٜمل

 . وصٚمف ؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقر ُمـ ـمريؼ قمٓم٤مء قمٜمف(: 3 /  )ىم٤مل احل٤مومظ ذم اًمٗمتح 

 . اعم١مصمر: (د)و( ط)وذم ، عم١مصمرسم٤م: (ف)ذم  ( )

، أطمد اًمٜم٘مب٤مء يقمب٤مدة سمـ اًمّم٤مُم٧م سمـ ىمٞمس سمـ أسم سمـ ومٝمر سمـ صمٕمٚمب٦م، أسمق اًمقًمٞمد إٟمّم٤مر: هق اًمّمح٤ميب ( )

ؿ أهؾ اًمّمٗم٦م اًم٘مرآن، ٕمٚم  ، ويم٤من يُ ن ذم زُمـ اًمٜمبل آواعمِم٤مهد يمٚمٝم٤م، ومجع اًم٘مر ًمٞمٚم٦م اًمٕم٘مب٦م، ؿمٝمد سمدراً 

 . هـ، وىمٞمؾ همػم ذًمؽ33 سم٤مًمرُمٚم٦م ؾمٜم٦م وهق أول ُمـ شمقمم ىمْم٤مء ومٚمسٓملم، شمقذم

 . 3 3/1: اإلص٤مسم٦م، 1/  ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء، : 837/ آؾمتٞمٕم٤مب، : يٜمٔمر

همري٥م احلدي٨م ٓسمـ : يٜمٔمر. سمٙمن اًمٓم٤مء، هق ُم٤مء اًمٕمٜم٥م ُيٓمبخ طمتك يذه٥م صمٚمث٤مه، ويب٘مك اًمثٚم٨م: اًمٓم الء (3)

 . ُم٤م ذه٥م أىمؾ ُمـ صمٚمثٞمف(:  3 : ص)وذم اًمتٕمريٗم٤مت . 77 / ؾمالم، 

قمـ حمٛمقد سمـ ًمبٞمد (: 131 : ، سمرىمؿ837/ )مل أضمده هبذا اًمسٞم٤مق، وضم٤مء سمٛمٕمٜم٤مه قمٜمد ُم٤مًمؽ ذم اعمقـم٠م ( 3)

ٓ : وىم٤مًمقا، ن قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب طملم ىمدم اًمِم٤مم ؿمٙم٤م إًمٞمف أهؾ اًمِم٤مم وسم٤مء إرض وصم٘مٚمٝم٤مأ: إٟمّم٤مري

وم٘م٤مل رضمؾ ُمـ . سؾٓ يّمٚمحٜم٤م اًمٕم: ىم٤مًمقا. اذسمقا هذا اًمٕمسؾ: وم٘م٤مل قمٛمر، ٓ هذا اًمنمابإيّمٚمحٜم٤م 

ومٓمبخقه طمتك ذه٥م . ٟمٕمؿ: ىم٤مل. رسٙمِ ٓ يُ  ن ٟمجٕمؾ ًمؽ ُمـ هذا اًمنماب ؿمٞمئ٤مً أهؾ ًمؽ : أهؾ إرض

هذا : وم٘م٤مل، طومتبٕمٝم٤م يتٛمٓمّ ، وم٠مدظمؾ ومٞمف قمٛمر إصبٕمف صمؿ رومع يده، وم٠مشمقا سمف قمٛمر، ُمٜمف اًمثٚمث٤من وسم٘مك اًمثٚم٨م

وم٘م٤مل . أطمٚمٚمتٝم٤م واهلل: ة سمـ اًمّم٤مُم٧موم٘م٤مل ًمف قمب٤مد، ن ينمسمقهأوم٠مُمرهؿ قمٛمر ، اًمٓمالء هذا ُمثؾ ـمالء اإلسمؾ

 . أطمٚمٚمتف هلؿ طمرم قمٚمٞمٝمؿ ؿمٞمئ٤مً أُ طمرُمتف قمٚمٞمٝمؿ وٓ  اًمٚمٝمؿ إين ٓ أطمؾ هلؿ ؿمٞمئ٤مً ، يمال واهلل: قمٛمر

 . اًمتٖمٞمػم: (ط)ذم  (1)
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وم٠مٟم٧م ـم٤مًمٌؼ ، إن دظمٚم٧م اًمدار :ومٞمٛمـ ىم٤مل ُٓمرأشمف ( )ؾ حمٛمٌد ذم يمت٤مب اًمٓمالقوقمٚم  

 اعمٚمؽ ٕٟمف ذه٥م شمٓمٚمٞم٘م٤مت ذًمؽ: ( )، وم٘م٤مل( )صمؿ ـمٚم٘مٝم٤م صمالصم٤ًم أن اًمٞمٛملم ٓ شمب٘مك. صمالصم٤مً 

، وهذا شمٕمٚمٞمٌؾ سمقصٍػ ُم١مصمٍر، وم٢من اًمٞمٛملم ٓ شمٜمٕم٘مد إٓ ذم اعمٚمؽ سم٤مقمتب٤مر شمٓمٚمٞم٘م٤مٍت ( )يمٚمف

ٕمرومٜم٤م أهن٤م اٟمٕم٘مدت قمغم إمم اعمٚمؽ، واإلو٤موم٦م إمم اعمٚمؽ مل شمقضمد هٜم٤م، وم ( )ممٚمقيم٦ٍم أو ُمْم٤مٍف 

 ٓ ُيتّمّقر ومٞمف شمٕمّدٌد، ومٕمرومٜم٤م أٟمف  ُمـ يمؾ   واًمٙمؾُّ ، اًمتٓمٚمٞم٘م٤مت اعمٛمٚمقيم٦م، وىمد أوىمع يمٚمٝم٤م
ٍ
رء

ذٌط وضمزاٌء، ومٙمم ٓ يتّمقر اٟمٕم٘م٤مده٤م سمدون اجلزاء ٓ  واًمٞمٛملمُ ، مل يبؼ رٌء ُمـ اجلزاء

 .يتّمقر سم٘م٤مؤه٤م إذا مل يبؼ رٌء ُمـ اجلزاء

ٓ : هلل ومٞمٛمـ اؿمؽمى ىمريبف ُمع همػمه طمتك قمتؼ ٟمّمٞمبف ُمٜمفوىم٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م رمحف ا

ُمٚمؽ : ، يٕمٜمل( )سم٤مًمذي وىمع سمف اًمٕمتؼ سمٕمٞمٜمف : ٕن ذيٙمف ريَض ( )يْمٛمـ ًمنميٙمف ؿمٞمئ٤مً 

                                                   

 . 13 : : إيث٤مر اإلٟمّم٤مف، ص7  /3: سمدائع اًمّمٜم٤مئع، 1/77اعمبسقط ًمٚمٛمّمٜمػ، : يٜمٔمر(  )

 . يب٘مك: (ط)ذم  ( )

 (. ط)ذم  همػم ُمثب٧ٍم ، وم٘م٤مل: ىمقًمف (3)

ومدظمٚم٧م اًمدار ، ودظمؾ قمٚمٞمٝم٤م صمؿ ـمٚم٘مٝم٤م، صمؿ قم٤مدت إمم زوضمٝم٤م إول، سمٛمٕمٜمك أهن٤م ًمق شمزوضم٧م سمٕمده رضمالً ( 3)

 . ٦مضمع اًمس٤مسم٘مااعمر: يٜمٔمر. شمٓمٚمؼ: مل شمٓمٚمؼ، وىم٤مل زومر

 . ُمْم٤موم٦م: (ط)ذم  (1)

وٓ يْمٛمـ اًمٜمّمػ  ُيٕمتؼ اًمٜمّمػ اًمذي ًمألب: يم٠من يِمؽمي إُب اسمٜمف ُمع رضمٍؾ آظمر، وم٘م٤مل اإلُم٤مم( 1)

يسٕمك آسمـ ذم ٟمّمػ ىمٞمٛمتف  ، وإن يم٤من ُمٕمناً يْمٛمـ إن يم٤من ُمقهاً : أظمر، وىم٤مل حمٛمد وأسمق يقؾمػ

: 7/11: اعمبسقط ًمٚمٛمّمٜمػ، 37 : اجل٤مُمع اًمّمٖمػم ُمع ذطمف اًمٜم٤مومع اًمٙمبػم، ص: يٜمٔمر. أسمٞمف ًمنميؽ

 . 3 /3: آظمتٞم٤مر، 3/39سمدائع اًمّمٜم٤مئع، 

 (. ب/19 )د : هن٤مي٦م (7)
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إٟمم  ( )اًمٕملمومن اًمٕمتؼ، وهذا شمٕمٚمٞمٌؾ سمقصٍػ ُم١مصمٍر: وم٢من  ( )اًم٘مري٥م اًمذي هق ُمتّٛمٌؿ ًمٕمٚم٦م

ورو٤مه ، اضمب٤ًم سمٓمريؼ اجلؼمان ًمفومٞمٙمقن و، جي٥م سم٤مإلومس٤مد أو اإلشمالف عمٚمؽ اًمنميؽ

وىمد اٟمدومع ، سم٤مًمسب٥م يٖمٜمل قمـ احل٤مضم٦م إمم اجلؼمان: ٕن احل٤مضم٦م إمم ذًمؽ ًمدومع اًمرضر قمٜمف

 .يمم ًمق أذن ًمف ٟمّم٤ًم أن يٕمت٘مف، ذًمؽ طمٙمًم طملم ريض سمف

ٓ ومن : ( )وم٤مؾمتٝمٚمٙمف، ومٞمٛمـ أودع صبٞم٤ًم ُم٤مًٓ  ( )وىم٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م وحمٛمد رمحٝمم اهلل

ؾمّٚمٓمف قمغم إشمالومف طمّس٤ًم،  ( )طملم ُمّٙمٜمف ُمـ اعم٤مل، وىمد: ّٚمٓمف قمغم ُم٤م ومٕمؾ، أي: ٕٟمف ؾم( )قمٚمٞمف

ضمٕمؾ  .اطمٗمظ: ذم طمؼ اعمسٚم ط، صمؿ سم٘مقًمف واًمتسٚمٞمط خيرج ومٕمؾ اعمسٚم ط ُمـ أن يٙمقن ضمٜم٤مي٦مً 

وذم طمؼ اًمّمبل ، اًمتسٚمٞمط ُم٘مّمقرًا قمغم احلٗمظ سمٓمريؼ اًمٕم٘مد، وهذا ذم طمؼ اًمب٤مًمغ صحٞمٌح 

 .اعمحجقر ٓ يّمح ذم طم٤مًم٦م اًمرق وذم طمؼ اًمٕمبد، ٓ يّمح أصالً 

 رمج٧ُم  ٌؾ ٕمْ اًمزٟم٤م ومِ : وقمّٚمؾ اًمِم٤مومٕمل ذم اًمزٟم٤م أٟمف ٓ يقضم٥م طمرُم٦م اعمّم٤مهرة، وىم٤مل

صمبقت : ومٝمذا اؾمتدٌٓل ذم اًمٗمرق سمقصٍػ ُم١مصمٍر، أي. ( )قمٚمٞمف محدُت  واًمٜمٙم٤مح أُمرٌ ، قمٚمٞمف

                                                   

 (. ب/77 ): ي٦مسمدا ( )

 . اًمٕمتؼ: (د)و( ط)و( ف)ذم  ( )

 (. أ/1  )ف : هن٤مي٦م (3)

 (. 88 / )ط : هن٤مي٦م (3)

، ًمٙمٜمف ٟمسبف 8/93: اًمبحر اًمرائؼ، 18 /1: شمبٞملم احل٘م٤مئؼ، 33 /  اعمبسقط ًمٚمٛمّمٜمػ، : يٜمٔمر( 1)

 . عمحٛمد وم٘مط، وذيمر ظمالف أيب يقؾمػ

 . وم٘مد: (د)و( ط)و( ف)ذم  (1)

 . 11 /1إم، : ٙمالم ذميٜمٔمر ُمٕمٜمك هذا اًم( 7)
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اعمرء طمرُم٦م اعمّم٤مهرة سمٓمريؼ اًمٜمٕمٛم٦م واًمٙمراُم٦م، ومٞمجقز أن يٙمقن ؾمب٥م اًمٙمراُم٦م ُم٤م ُُيٛمد 

 .وهق اًمزٟم٤م اعمقضم٥م ًمٚمرضمؿ، وٓ جيقز أن يٙمقن ؾمببف ُم٤م ُيٕم٤مىم٥م اعمرء قمٚمٞمف، قمٚمٞمف

 .( )اًمٜمٙم٤مح ٓ يثب٧م سمِمٝم٤مدة اًمٜمس٤مء ُمع اًمرضم٤مل: ٕن اًمٜمٙم٤مح ًمٞمس سمملٍ : وىم٤مل

وُمٚمؽ اًمٜمٙم٤مح ُمّمقٌن قمـ ، أن اعم٤مل ُمبتذٌل : وهذا شمٕمٚمٞمٌؾ سمقصٍػ ُم١مصمٍر، يٕمٜمل

ومم يٙمقن ، ل رضب ؿمبٝم٦ٍم أو هل طمج٦ُم رضورةٍ آسمتذال، وذم ؿمٝم٤مدة اًمٜمس٤مء ُمع اًمرضم٤م

ؿمبٝم٦ٌم  ( )ومٞمٛمٙمـ إصمب٤مشمف سمحج٦ٍم ومٞمف، اًمبٚمقى واحل٤مضم٦م إًمٞمف ( )ُمبتذًٓ دمري اعمس٤مهٚم٦م ومٞمف ويٙمثر

وهق ، وم٢من اًمبٚمقى ٓ شمٙمثر ومٞمف، أو سمم هق طمج٦ُم رضورٍة، وم٠مُم٤م ُم٤م يٙمقن ُمّمقٟم٤ًم قمـ آسمتذال

، ومٕمرومٜم٤م أن ـمريؼ شمٕمٚمٞمؾ ( )ظم٤مًمٞم٦ٍم قمـ اًمُِمَبفِ ومال يثب٧م إٓ سمحج٦ٍم أصٚمٞم٦ٍم ، قمٔمٞمؿ اخلٓمر أيْم٤مً 

اًمسٚمػ هق اإلؿم٤مرة إمم اًمقصػ اعم١مصمر، ومٕمغم هذا اًمٜمٛمط يٙمقن أيمثر ُم٤م قمٚمٚمٜم٤م سمف ذم 

 .اخلالومٞم٤مت

إٟمف : إليممل اًمسٜم٦م: ِمؽمط اًمتٙمرار ذم اعمسح سم٤مًمرأسأن قمٚممءٟم٤م ىم٤مًمقا ذم أٟمف ٓ يُ : ُمٜمٝم٤م

ُـّ شمٙمراره، ُمسٌح   .( )ٛمؿيم٤معمسح سم٤مخلػ واًمتٞم، ومال ُيس

 

                                                   

 . 13 /3 : اعمجٛمقع، 333/ : اعمٝمذب، 9/19احل٤موي اًمٙمبػم، : يٜمٔمر(  )

 . وشمٙمثر: (ط)ذم  ( )

 . وهل إٟمس٥م ًمٚمسٞم٤مق. ومٞمٝم٤م: (ط)و( ف)ذم  (3)

 . اًمِمبٝم٦م: (د)و( ط)و( ف)ذم  (3)

 . 3/ : سمدائع اًمّمٜم٤مئع،   / : اعمبسقط ًمٚمٛمّمٜمػ، 9 /3أطمٙم٤مم اًم٘مرآن ًمٚمجّم٤مص، : يٜمٔمر( 1)

ذطثٛماخ 

ػهٗ ذؼهٛم 

انذُفٛح 

تانٕطف 

 انًؤثش
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ـٌ أصكٌم ذم اًمٓمٝم٤مرة: وىم٤مل اًمِم٤مومٕمل ُـّ ومٞمف اًمتٙمرار، هق ريم يم٤مًمٖمسؾ ذم ، ومُٞمس

، ومٙم٤من اعم١مصمر ُم٤م ىمٚمٜم٤م: ٕن ذم ًمٗمظ اعمسح ُم٤م يدل قمغم اًمتخٗمٞمػ، وم٢من اعمسح ( )اعمٖمسقٓت

يٙمقن أين ُمـ اًمٖمسؾ ٓ حم٤مًم٦م، وشم٠مد ي اًمٗمرض ذم هذا اعمحؾ سمٗمٕمؾ اعمسح دًمٞمؾ اًمتخٗمٞمػ 

آظمر، وآيمتٗم٤مء  ( )ؾمتٞمٕم٤مب ومٞمف ًمٞمس سمنمٍط سمخالف اعمٖمسقٓت ختٗمٞمٌػ أيْم٤ًم، ويمقن آ

إؿم٤مرٌة إمم ُم٤م ، ُمسٌح : سم٤معمرة اًمقاطمدة إلىم٤مُم٦م اًمٗمرض واًمسٜم٦م ُمـ سم٤مب اًمتخٗمٞمػ، ومٗمل ىمقًمٜم٤م

ـٌ : وًمٞمس ذم ىمقًمف، هق ُم١مصمٌر ومٞمف اإليممل، وذم  ( )إؿم٤مرٌة إمم ُم٤م يٜمٗمٞمف، صمؿ اعم٘مّمقد سم٤مًمُسٜم٦ّم، ريم

ومب٤معمرة اًمقاطمدة ُمع آؾمتٞمٕم٤مب ُيّمؾ اإليممل، ، ٓؾمتٞمٕم٤مب ذـم٤مً اعمٛمسقح عم٤ّم مل يٙمـ ا

ي٤ًم اًمٗمريْم٦م واًمسٜم٦م، وذم اعمٖمسقٓت عم٤م يم٤من آؾمتٞمٕم٤مب ذـم٤ًم ٓ  ومٕمرومٜم٤م أٟمف يّمػم سمف ُم١مد 

ـٌ : ومال سمد ُمـ اًمتٙمرار إلىم٤مُم٦م اًمسٜم٦م، وًمٞمس ذم ىمقًمف، ُيّمؾ سم٤معمرة إٓ إىم٤مُم٦م اًمٗمرض ، ريم

 .( )إؿم٤مرٌة إًمٞمف، ومٙم٤من اعم١مصمر ُم٤م ىمٚمٜم٤م، ُمسٌح : ( )ٜم٤مإؿم٤مرٌة إمم هذا اًمٗمرق، وذم ىمقًم

ٓ سمد : وهق ي٘مقل، ( )ٕٟمف صقم قملمٍ : إٟمف يت٠مّدى: وىمٚمٜم٤م ذم صقم اًمِمٝمر سمٛمٓمٚمؼ اًمٜمٞم٦م

، ومٙم٤من اعم١مصمر ُم٤م ىمٚمٜم٤م: ٕن اعم٘مّمقد سم٤مًمٜمٞم٦م ذم إصؾ ( )ٕٟمف صقم ومرضٍ : ُمـ ٟمٞم٦م اًمٗمرض

                                                   

: اًمبٞم٤من، 339/ : ذح اًمسٜم٦م ًمٚمبٖمقي،  8/ : هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م، 33/ اعمٝمذب، : 7  / احل٤موي اًمٙمبػم، : يٜمٔمر(  )

 /  8 . 

 (. أ/78 ): سمداي٦م ( )

 (. 89 / )ط : هن٤مي٦م (3)

 .: ٕٟمف اًمّمقاب(د)و( ط)واعمثب٧م ُمـ ، ىمقًمف(: ف)إم وذم (3) 

 (. ب/1  )ف : هن٤مي٦م (1)

 . 83/ : سمدائع اًمّمٜم٤مئع، 3/17ٚمٛمّمٜمػ، اعمبسقط ًم: يٜمٔمر( 1)

 .  1/33ًمٚمراومٕمل، اًمنمح اًمٙمبػم :  9: : اًمتٜمبٞمف ًمٚمِمػمازي، ص31 / يمت٤مب إم، : يٜمٔمر( 7)
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اجلٝم٦م وهمػمه٤م، وإذا يم٤من اعمنموع ذم هذا وٓ يراد سمٜمٞم٦م اجلٝم٦م إٓ اًمتٛمٞمٞمز سملم شمٚمؽ ، اًمتٛمٞمٞمز

إمم اجلٝم٦م ًمٚمتٛمٞمٞمز،  ( )احل٤مضم٦م ( )ّم٤مب سمٛمٓمٚمؼ آؾمؿ وم٤مرشمٗمعهمػمه، يُ  اًمزُم٤من قمٞمٜم٤ًم ًمٞمس ُمٕمف

وًمٞمس ذم صٗم٦م اًمٗمروٞم٦م ُم٤م يٜمٗمل هذا اًمتٕمٞملم طمتك يثب٧م سمف ُمس٤مس احل٤مضم٦م إمم ٟمٞم٦م اجلٝم٦م 

 .( )ًمٚمتٛمٞمٞمز

: ٕهن٤م قمب٤مدٌة ( )ي٘مع طمجف قمـ اًمٗمرضٓ : إذا طم٩م سمٜمٞم٦م اًمٜمٗمؾ ( )ورةٍم  وىمٚمٜم٤م ذم اًم

شم٠مد ي  وهق أن  ، يم٤مًمّمالة، وهذا إؿم٤مرٌة إمم وصٍػ ُم١مصمرٍ  ( )شمت٠مّدى سم٠مريم٤مٍن ُمٕمٚمقُم٦ٍم سم٠مؾممئٝم٤م

أداء هذه إريم٤من ذم اًمقىم٧م ومرو٤ًم ٓ يٜمٗمل  هذه اًمٕمب٤مدة سمٛمب٤مذة أريم٤مهن٤م ٓ سمقىمتٝم٤م، ومّمح٦مُ 

ومتٕمٞمٞمٜمف ضمٝم٦م ، وقم٤ًم ُمـ هذا اًمقضمفصح٦م أدائٝم٤م ٟمٗماًل، وإذا سم٘مل إداء سمّمٗم٦م اًمٜمٗمٚمٞم٦م ُمنم

 .اًمٜمٗمؾ سم٤مًمٜمٞم٦م ص٤مدف حمٚمف، ومٞمج٥م اقمتب٤مره ٓ حم٤مًم٦م سمخالف اًمّمقم ذم اًمِمٝمر

                                                   

 . وهل إٟمس٥م. وم٤مرشمٗمٕم٧م: (ط)و( ف)ذم ( ) 

 (. أ/73 )د : هن٤مي٦م ( )

 (. د)و( ف)ُمـ  ؾم٤مىمطٌ ًمٚمتٛمٞمٞمز، : ىمقًمف (3)

ٓمٚمؼ قمغم اًمذي مل إذا مل ُيج٤م، ويُ : رضمؾ سورة واُمرأة سورة: ل٘م٤ماًمرضمؾ اًمذي مل ُي٩م يُ : ورةاًمٍم  ( 3)

 .يتزوج

 . 3/313: ًمس٤من اًمٕمرب، 83: ـمٚمب٦م اًمٓمٚمب٦م، ص: يٜمٔمر

 . 3  / : سمدائع اًمّمٜم٤مئع، 37 /3اعمبسقط ًمٚمٛمّمٜمػ، : يٜمٔمر( 1)

 . سم٠مؾمب٤مهب٤م: (ط)و( ف)ذم  (1)
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وٓ يزوج اًمبٙمر اًمب٤مًمٖم٦م ، ٕهن٤م صٖمػمةٌ : ذم اًمثّٞم٥م اًمّمٖمػمة أن إب يزّوضمٝم٤م وقمٚمٚمٜم٤م

ـ همػم ٓ يزوضمٝم٤م أسمقه٤م ُم: ذم اًمثٞم٥م اًمّمٖمػمة ىم٤مل ( )، واخلّمؿ( )ٕهن٤م سم٤مًمٖم٦م: إٓ سمرو٤مه٤م

ومٙم٤من اعم١مصمر ، ( )ٕهن٤م سمٙمرٌ : يزوضمٝم٤م ُمـ همػم رو٤مه٤م: وذم اًمبٙمر اًمب٤مًمٖم٦مٕهن٤م صمّٞم٥ٌم، : ( )رو٤مه٤م

سم٤مقمتب٤مر ، ( )ًمٚمٛمقمم قمٚمٞمف ُم٤م ىمٚمٜم٤م: ٕن صمبقت وٓي٦م آؾمتبداد سم٤مًمٕم٘مد يٙمقن قمغم وضمف اًمٜمٔمر

ذًمؽ  يم٤مًمٜمٗم٘م٦م، واعم١مصمر ذم ( )إمم ُم٘مّمقده ( )ُمع طم٤مضمتف ( )قمـ ُمب٤مذة ذًمؽ سمٜمٗمسف ( )قمجزه

 .اًمّمٖمر واًمبٚمقغ دون اًمثٞم٤مسم٦م واًمبٙم٤مرة

ويمذًمؽ ذم ؾم٤مئر اعمقاوع إٟمم فمٝمر إصمر ًمٚمّمٖمر واًمبٚمقغ ذم اًمقٓي٦م ٓ ًمٚمثٞم٤مسم٦م 

٤م ؾمٚمٙمٜم٤م ـمريؼ اًمسٚمػ ذم يمر، ومٕمرومٜم٤م أٟم  ، يٕمٜمل اًمقٓي٦م ذم اعم٤مل واًمقٓي٦م قمغم اًمذ  (  )واًمبٙم٤مرة

 .اعم١مصمر (  )آؾمتدٓل سم٤مًمقصػ

                                                   

 . 33 / : سمدائع اًمّمٜم٤مئع، 33 /3اعمبسقط ًمٚمٛمّمٜمػ، : يٜمٔمر(  )

 . وي٘مّمد سمف اًمِم٤مومٕمٞم٦م. وم٤مخلّمؿ( د)و( ف)ذم  ( )

 (. د)و( ف)ُمـ  ؾم٤مىمطٌ ُمـ همػم رو٤مه٤م، : ىمقًمف (3)

 . 1/13: اًمقؾمٞمط، 31/  هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م، : 9 /1إم، : يٜمٔمر( 3)

 . قمٚمٞمٝم٤م: (د)ذم  (1)

 . قمجزه٤م: (د)ذم  (1)

 . سمٜمٗمسٝم٤م: (د)ذم  (7)

 . طم٤مضمتٝم٤م: (د)ذم  (8)

 . ُم٘مّمقده٤م: (د)ذم  (9)

 (. 93 / )ط  :هن٤مي٦م (3 )

  (.ب/78 ): سمداي٦م (  )
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، وم٢من اعم٘م٤ميس٦م شم٘مدير وأصؾٍ  واًم٘مٞم٤مس ٓ يٙمقن إٓ سمٗمرعٍ  ،يمٞمػ يست٘مٞمؿ هذا: وم٢من ىمٞمؾ

 .ٓ يٙمقن ىمٞم٤مؾم٤ًم؟ ( )اًمٌمء سم٤مًمٌمء، وسمٛمجرد ذيمر اًمقصػ سمدون اًمرد إمم أصؾٍ 

هذا اًمٜمقع ُمـ اًمتٕمٚمٞمؾ قمٜمد ذيمر إصؾ يٙمقن : ( )ىمد ىم٤مل سمٕمض ُمِم٤مخيٜم٤م: ىمٚمٜم٤م

ٛمٜمزًم٦م ُم٤م ىم٤مًمف وسمدون ذيمر إصؾ يٙمقن اؾمتدًٓٓ سمٕمٚم٦ٍم ُمستٜمبٓم٦ٍم سم٤مًمرأي، سم، ُم٘م٤ميس٦مً 

يٙمقن  إن شمٕمٚمٞمؾ اًمٜمص سمٕمٚم٦ٍم شمتٕمدى إمم اًمٗمرع يٙمقن ُم٘م٤ميس٦ًم وسمٕمٚم٦ٍم ٓ شمتٕمدى ٓ: اخلّمؿ

 .ُم٘م٤ميس٦ًم، ًمٙمـ يٙمقن سمٞم٤من قمٚم٦ٍم ذقمٞم٦ٍم ًمٚمحٙمؿ

هق ىمٞم٤مٌس قمغم يمؾ طم٤مٍل: وم٢من ُمثؾ : وإصح قمٜمدي أن ٟم٘مقل: ( )ىم٤مل ريض اهلل قمٜمف

ًمقوقطمف، : ستٖمٜمك قمـ ذيمرهـ يُ وًمٙم، ذم اًمنمع ٓ حم٤مًم٦م ( )هذا اًمقصػ يٙمقن ًمف أصٌؾ 

 .ورسمم ٓ ي٘مع آؾمتٖمٜم٤مء قمٜمف ومٜمذيمره

وم٢مٟمف ، ٓمف قمغم ذًمؽٕٟمف ؾمٚم  : ( )ومٛمم ي٘مع آؾمتٖمٜم٤مء قمـ ذيمره ُم٤م ىمٚمٜم٤م ذم إيداع اًمّمبل

ومتٜم٤موًمف مل ، ُمـ أسم٤مح ًمّمبل  ـمٕم٤مُم٤مً  ( )وهق أن، هبذا اًمقصػ يٙمقن ُم٘مٞمس٤ًم قمغم أصٍؾ واوٍح 

 .ًمقوقطمف: إصؾ ( )ر هذا ذميمْ ذِ  ( )ٜم٤موًمف، وشمريمٜم٤مٓمف قمغم شميْمٛمـ: ٕٟمف سم٤مإلسم٤مطم٦م ؾمٚمّ 

                                                   

 . إصؾ(: ط)ذم  ( )

 . مل أقمثر قمغم قملم ىم٤مئٚمف ( )

 . اًمنظمز رمحف اهلل: اعم٘مّمقد( 3)

 . أصالً : (د)و( ف)ذم  (3)

 . 9 3: شم٘مدُم٧م اعمس٠مًم٦م ىمريب٤ًم، ص (1)

 (. د)ُمـ  ؾم٤مىمطٌ . أن: ىمقًمف (1)

 (. أ/7  )ف : هن٤مي٦م (7)

 (. ط)ذم  همػم ُمثب٧ٍم . ذم: ىمقًمف (8)
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 ريمـ اًم٘مٞم٤مس

 ( )، أن( )إٟمف ٓ يٛمٜمع ٟمٙم٤مح إُم٦م: ذم ـَمْقل احلرة ذيمر ومٞمف إصؾ ُم٤م ىم٤مل قمٚممؤٟم٤مومم٤م يُ 

ومٝمق صحٞمٌح ُمـ احلر يمٜمٙم٤مح طمرٍة، وهذا إؿم٤مرٌة إمم ، يمؾ ٟمٙم٤مٍح يّمح ُمـ اًمٕمبد سم٢مذن اعمقمم

ُػ ، ُمٕمٜمًك ُم١مصمرٍ  ق ُيٜمَّم  اًمذي ُيبتٜمك قمٚمٞمف قم٘مد اًمٜمٙم٤مح ذقم٤ًم وٓ يبدًمف  ؾ  احلِ  وهق أن اًمر 

ؾ سمٛمٜمزًم٦م احلر ذم اًمٙمؾ: ٕٟمف ذًمؽ احلِ  ( )آظمر، ومٞمٙمقن اًمرىمٞمؼ ذم اًمٜمّمػ اًمب٤مىمل ًمف ؾ  سمحِ 

 .ومت٘مع احل٤مضم٦م إمم ذيمر إصؾ، وًمٙمـ ذم هذا اعمٕمٜمك سمٕمض اًمٖمٛمقض، سمٕمٞمٜمف

ُمرأٍة جيقز ًمٚمٛمسٚمؿ يمؾ ا: ىمٚمٜم٤م، ( )ويمذًمؽ قمٚمٚمٜم٤م ذم ضمقاز ٟمٙم٤مح إُم٦م اًمٙمت٤مسمٞم٦م ًمٚمٛمسٚمؿ

، وهذا إؿم٤مرٌة إمم ُمٕمٜمًك ( )ٟمٙم٤مطمٝم٤م إذا يم٤مٟم٧م ُمسٚمٛم٦ًم جيقز ًمف ٟمٙم٤مطمٝم٤م إذا يم٤مٟم٧م يمت٤مسمٞم٦ًم يم٤محلرة

همػم  بتٜمك قمغم احلؾ اًمذي ذم ضم٤مٟم٥م اعمرأةؾ، وُم٤م يُ ق ذم شمٜمّمٞمػ احلِ وهق أن شم٠مصمػم اًمر  ، ( )ُم١مصمرٍ 

ومٞمٔمٝمر طمٙمؿ ، رضمٍؾ واطمدٍ ًمٞمتح٘مؼ ُمٕمٜمك اًمتٜمّمٞمػ ذم قمدٍد: وم٢من اعمرأة ٓ حتؾ إٓ ًم: ُمتٕمددٍ 

أن إََُم٦م ُمـ اعُمحٚم الت ُمٜمٗمردًة قمـ احلرة، وُمـ اعمحرُم٤مت  ( )اًمتٜمّمٞمػ ذم إطمقال، وهق

ومال يتزوضمٝم٤م قمغم طمرٍة ويتزوضمٝم٤م إذا مل يٙمـ حتتف طمرٌة، صمؿ اًمٜمّمػ ، ُمْمٛمقُم٦ًم إمم احلرة

                                                   

 . اجلقاز ًمٙمـ إومم أن ٓ يٗمٕمٚمف(: 1/98) ذيمر اعمّمٜمػ رمحف اهلل ذم ُمبسقـمف(  )

 . ٕن: (ط)ذم  ( )

 (. ط)و( ف)ُمـ  ؾم٤مىمطٌ . ًمف: ىمقًمف (3)

 . 33 /1: اعمبسقط ًمٚمٛمّمٜمػ، 1  /3أطمٙم٤مم اًم٘مرآن ًمٚمجّم٤مص، : يٜمٔمر( 3)

 . احلرة اًمٙمت٤مسمٞم٦م: أي (1)

تزوج أُم٦ًم ُمع اًم٘مدرة قمغم ٟمٙم٤مح احلرة، ومٙمذًمؽ احلر ي٘مدر أن يّمح ًمٚمٕمبد أن ي: يٕمٜمل: ذم ه٤مُمش إم (1)

 . يتزوج أُم٦ًم ُمع اًم٘مدرة قمغم احلرة

 (.  9 / )ط : هن٤مي٦م (7)
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 ريمـ اًم٘مٞم٤مس

ج احلرة ُمسٚمٛم٦ًم يتزو ؾ  اًمب٤مىمل ذم ضم٤مٟم٥م إُم٦م هق اًمث٤مسم٧م ذم طمؼ احلرة، وم٢مذا يم٤من هبذا احلِ 

( )أٟمف يتزوج إُم٦م ُمسٚمٛم٦مً  ( )قمرومٜم٤م، يم٤مٟم٧م أو يمت٤مسمٞم٦مً 
وًمٙمـ ذم هذا اًمٙمالم ، يم٤مٟم٧م أو يمت٤مسمٞم٦مً  

ومُٞمذيمر إصؾ قمٜمد اًمتٕمٚمٞمؾ، ومٕمرومٜم٤م أن مجٞمع ُم٤م ذيمرٟم٤م اؾمتدٌٓل سم٤مًم٘مٞم٤مس ، سمٕمض اًمٖمٛمقض

 .( )ًمنمقمٞم٦ماوأٟمف ُمقاومٌؼ ًمٓمريؼ اًمسٚمػ ذم شمٕمٚمٞمؾ إطمٙم٤مم ، ذم احل٘مٞم٘م٦م

 

  

                                                   

 (. ب/73 )د : هن٤مي٦م ( )

 (. أ/79 ): سمداي٦م ( )

 . واهلل أقمٚمؿ: (د)ذم سمٕمده٤م  (3)
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 ؿ اًمٕمٚم٦مومّمؾ طمٙم

      ( )ٙمؿومّمؾ احل
 فظم دكى انؼهح 

شمٕمدي٦م طمٙمؿ اًمٜمص هب٤م إمم : طمٙمؿ اًمٕمٚم٦م اًمتل ٟمسٛمٞمٝم٤م ىمٞم٤مؾم٤ًم، أو قمٚم٦ًم صم٤مسمت٦ًم سم٤مًمرأي  

 .( )ومرٍع ٓ ٟمص ومٞمف قمٜمدٟم٤م

شمٕمٚمؼ احلٙمؿ ذم اعمٜمّمقص هب٤م، وم٠مُم٤م اًمتٕمدي٦م هب٤م : اًمِم٤مومٕمل طمٙمٛمٝم٤م ( )وقمغم ىمقل

 .( )صحٞمح٤مً  ( )وًمٞمس سمقاضم٥ٍم طمتك يٙمقن اًمتٕمٚمٞمؾ سمدوٟمف ( )ضم٤مئزٌ 

 :( )وإٟمم يتبلم هذا سمٗمّمٚملم ؾمبؼ سمٞم٤مهنم

عمٜمع ىمٞم٤مس همػمه قمٚمٞمف، قمٜمدٟم٤م ٓ يٙمقن صحٞمح٤ًم : شمٕمٚمٞمؾ إصؾ سمم ٓ يتٕمدى :أطمدمه٤م

 .( )وقمٜمده يّمح

                                                   

ومّمٚم٧م سمٞمٜمٝمؿ وىمْمٞم٧م، وأصٚمف : أي، طمٙمٛم٧ُم سملم اًم٘مقم: ٘م٤مُل اًم٘مْم٤مء سم٤مًمٕمدل، يُ : سم٤مًمْمؿ: احلُْٙمُؿ ذم اًمٚمٖم٦م(  )

ٓمٚمؼ احلٙمؿ قمغم اعمحٙمٛم٦م أيْم٤ًم، وهل رضب ُمـ ُمٜمٕمتف ُمـ ظمالومف، ويُ : طمٙمٛم٧م قمٚمٞمف سمٙمذا :٘م٤ملاعمٜمع، يُ 

 .رضوب اًمٕمٚمؿ

 . هتذي٥م اًمٚمٖم٦م: اعمّمب٤مح اعمٜمػم: خمت٤مر اًمّمح٤مح: ذم "طمٙمؿ"ُم٤مدة  ٜمٔمري

 (. د)ُمـ  ؾم٤مىمطٌ قمٜمدٟم٤م، : ىمقًمف ( )

 . 73 / : أصقل اًمبزدوي، 3/17ٕدًم٦م، شم٘مقيؿ ا: ويٜمٔمر ذم هذه اعمس٠مًم٦م  

 . وقمٜمد اًمِم٤مومٕمل: (د)ذم  (3)

 . ضم٤مئزة: (د)ذم  (3)

 . سمدوهن٤م: (ط)ذم  (1)

 . 1  /3: اإلطمٙم٤مم ًممُمدي،   1/3: اعمحّمقل ًمٚمرازي، 137: ؿمٗم٤مء اًمٖمٚمٞمؾ، ص: يٜمٔمر( 1)

  .1  : ص ذوط اًم٘مٞم٤مس ذم ومّمؾ( 7)

  .33  :٤م وُمذاه٥م اًمٕمٚممء ومٞمٝم٤م، صي٘مّمد اًمٕمٚم٦م اًم٘م٤مسة، وىمد شم٘مدم اًمٙمالم قمٜمٝم( 8)

دكى 

 انؼهح
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 ومّمؾ طمٙمؿ اًمٕمٚم٦م

 .( )سم٤مًمتٕمٚمٞمؾ إمم حمؾ  ُمٜمّمقٍص قمٚمٞمف ٓ يّمح قمٜمدٟم٤م ظمالوم٤ًم ًمف ( )اًمتٕمدي٦م :واًمث٤مين

، يمم أن اًمقضمقد ( )قمٞم٦م سم٤مًمٕمٚمؾ اًمٕم٘مٚمٞم٦ماقمتب٤مر اًمٕمٚمؾ اًمنم: ذم هذه اعمس٠مًم٦م ( )صمؿ طمجتف

هٜم٤مك يتٕمٚمؼ سمم هق قمٚم٦ٌم ًمف، وم٤مًمقضمقب ذم اًمٕمٚمؾ اًمنمقمٞم٦م يتٕمٚمؼ سم٤مًمٕمٚم٦م، ويٙمقن هق احلٙمؿ 

وضمقب اًمٕمٛمؾ قمغم وضمٍف يب٘مك ومٞمف اطمتمل : اعمٓمٚمقب هب٤م دون اًمتٕمدي٦م، وإٟمم ٟمٕمٜمل سم٤مًمقضمقب

 .اخلٓم٠م

ٚمٞمٝم٤م ذم اًمنمع، ومٙمم أن احلٙمؿ اًمٕمٚم٦م اعمستٜمبٓم٦م ُمـ اًمٜمص سم٤مًمٕمٚم٦م اعمٜمّمقص قم ( )واقمتؼم

قمٚم٦ًم صحٞمح٦ًم سمدون اًمتٕمدي٦م، ومٙمذًمؽ هٜم٤م: أٓ شمرى أن  ( )هٜم٤مك يتٕمٚمؼ سم٤مًمٕمٚم٦م وشمٙمقن

إؾمب٤مب اعمقضمب٦م ًمٚمحدود واًمٙمٗم٤مرات ضُمٕمٚم٧م ؾمبب٤ًم ذقم٤ًم: ًمٞمتٕمٚمؼ احلٙمؿ هب٤م سم٤مًمٜمص ُمـ 

إمم  ( )ٕمّدىهمػم شمٕمدي٦ٍم إمم حمؾ  آظمر، ومٙمذًمؽ اًمٕمٚمؾ اًمنمقمٞم٦م يتٕمٚمؼ احلٙمؿ هب٤م ذم اعمٜمّمقص شمَ 

 .حمؾ  آظمر أو مل يتٕمد

                                                   

 . أن اًمتٕمدي٦م: (ف)ذم  ( )

  .38 ، 8  : شم٘مدم اًمٙمالم قمـ هذه اعمس٠مًم٦م، وذيمر ُمّم٤مدره٤م، ص(  )

 . اًمِم٤مومٕمل رمحف اهلل: أي( 3)

يم٤مً : اًمٕمٚم٦م اًمٕم٘مٚمٞم٦م هل( 3) ك ُمتحر   . اًمٕمٚم٦م اًمتل شمقضم٥م احلٙمؿ سمذاهت٤م، يم٤محلريم٦م قمٚم٦ٌم ذم يمقن اعمتحر 

 . 31 /7: اًمبحر اعمحٞمط ًمٚمزريمٌم، 89 /3ٚمجقيٜمل، اًمتٚمخٞمص ًم: يٜمٔمر  

 . اًمِم٤مومٕمل رمحف اهلل: أي( 1)

 . ويٙمقن: (د)ذم  (1)

 . شمٕمدى هب٤م: (ط)ذم  (7)

دجح 

انشافؼٙ 

فٙ انرؼهٛم 

 تانماطشج
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 ومّمؾ طمٙمؿ اًمٕمٚم٦م

ومٞمف ُمـ اًمٕمٚم٦م ٓ يٙمقن طمج٦ًم  ( )ُم٤م شمٜم٤مزقمٜم٤م: هق طمجتٜم٤م أن ٟم٘مقل ( )( )واجلقاب سمم

وم٢من مل دمده ذم  »: ًمٚمحٙمؿ إٓ سمٕمد اًمٜمص، يمم ىم٤مل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم ذم طمدي٨م ُمٕم٤مذ

٤من ذط قمٛمٚمف وُم٤م يٙمقن قم٤مُماًل سمٕمد اًمٜمص يم. ( )اضمتٝمد رأيل: ىم٤مل ( )ش؟ اًمٙمت٤مب واًمسٜم٦م

ُمٜمّمقٍص، وإذا مل  اٟمٕمدام اًمٜمص ذم اعمحؾ اًمذي يٕمٛمؾ ومٞمف، ومٕمرومٜم٤م أٟمف ٓ قمٛمؾ ًمف ذم حمؾ  

اًمٜمص سمخالومف قمرومٜم٤م أٟمف ٓ قمٛمؾ ًمف ذم  ( )جيز أن يٙمقن قم٤مُماًل قمغم وضمف اعمٕم٤مرو٦م حلٙمؿ

ُمقوع اًمٜمص، ومال يٛمٙمـ أن جُيٕمؾ طمٙمٛمف شمٕمٚمؼ طمٙمؿ اًمنمع سمف ذم اعمٜمّمقص: يقوحف أن 

دون  ( )هذه اًمٕمٚم٦م ٓ جيقز أن يتٖمػم هب٤م طمٙمؿ اًمٜمص، وُمٕمٚمقٌم أن اًمتٖمٞمػم -سم٤مإلمج٤مع–

، ومٚمق ىمٚمٜم٤م سم٤مًمتٕمٚمٞمؾ ( )اإلسمٓم٤مل، وم٢مذا يم٤من احلٙمؿ ذم اعمٜمّمقص ُمْم٤موم٤ًم إمم اًمٜمص ىمبؾ اًمتٕمٚمٞمؾ

يّمػم ُمْم٤موم٤ًم إمم اًمٕمٚم٦م يم٤من إسمٓم٤مًٓ، وٓ ؿمؽ أٟمف يٙمقن شمٖمٞمػمًا، قمغم ُمٕمٜمك أن  ومٞمف إظمراج 

، ويمم ٓ جيقز إظمراج سمٕمض ( )أن يٙمقن احلٙمؿ ُمْم٤موم٤ًم إًمٞمٝم٤مؾم٤مئر أوص٤مف اًمٜمص ُمـ 

                                                   

 . ُمقصقًم٦موهل . اهـ. ُم٤م: (ط)ذم  ( )

 (. ب/7  )ف : هن٤مي٦م ( )

 . يٜم٤مزقمٜم٤م: (ط)ذم  (3)

 (.  9 / )ط : هن٤مي٦م (3)

 .  1 : ف، صخترجيشم٘مدم ( 1)

 . سمحٙمؿ: (ط)ذم  (1)

 . اًمتٖمػم: (د)و( ف)ذم  (7)

هؾ طمٙمؿ إصؾ ُمْم٤مٌف إمم اًمٕمٚم٦م أم إمم اًمٜمص؟ وم٤مٕول ُمذه٥م : هذا اًمٙمالم ُمبٜمل قمغم ُمس٠مًم٦م( 8)

 .81  :، صاًمِم٤مومٕمٞم٦م، واًمث٤مين ُمذه٥م احلٜمٗمٞم٦م، وىمد شم٘مدُم٧م اعمس٠مًم٦م وذيمر اخلالف ومٞمٝم٤م ُمٗمّمالً 

 (. ب/79 ): سمداي٦م (9)

جٕاب 

انًظُف 

ػهٗ دجح 

 انشافؼٙ 
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 ومّمؾ طمٙمؿ اًمٕمٚم٦م

طمٙمؿ اًمٜمص سم٤مًمتٕمٚمٞمؾ، ٓ جيقز إظمراج سمٕمض إوص٤مف  ( )اعمح٤مل اًمذي شمٜم٤موًمف اًمٜمص قمـ

أن اًمٕمٚم٦م ُم٤م يتٖمػم هب٤م طمٙمؿ احل٤مل، وُمٕمٚمقٌم أن طمٙمؿ اًمٜمص ٓ : قمـ ذًمؽ سم٤مًمتٕمٚمٞمؾ: يقوحف

آظمر، وهق اعمحؾ اًمذي شمٕمدى إًمٞمف  ل ذم حمؾ  يتٖمػم سم٤مًمٕمٚم٦م ذم ٟمٗمسف، ومٕمرومٜم٤م أٟمف يتٖمػم هب٤م احل٤م

 .احلٙمؿ، ومٞمثب٧م ومٞمف هب٤م سمٕمد أن مل يٙمـ صم٤مسمت٤ًم، وهذا ٓ يتح٘مؼ ذم قمٚم٦ٍم ٓ شمقضم٥م شمٕمدي٦م احلٙمؿ

شمبلم  أن طمٙمؿ اًمٕمٚم٦م قمغم اخلّمقص شمٕمدي٦م احلٙمؿ ٓ إجي٤مب احلٙمؿ هب٤م اسمتداًء،  ( )ومبٝمذا

ْيـ ، وم٢مهن٤م عم٤م يم٤مٟم٧م ُمِمت٘م٦ًم ُمـ اًمتحق( )سمٛمٜمزًم٦م احلقاًم٦م ل اًمد  يؾ يم٤من طمٙمٛمٝم٤م اخل٤مص حتقُّ

 .اًمقاضم٥م هب٤م ُمـ ذُم٦ٍم إمم ذُم٦ٍم ُمـ همػم أن شمٙمقن ُم١مصمرًة ذم إجي٤مب اًمديـ هب٤م اسمتداءً 

وُمـ ومٝمؿ هذا ؾم٘مط قمٜمف ُمئقٟم٦م احلٗمظ ذم صمالصم٦م أرسم٤مع ُم٤م يستٕمٛمؾ اًمٜم٤مس اًم٘مٞم٤مَس ومٞمف: 

 :ٕن مجٞمع ُم٤م يتٙمٚمؿ اًمٜم٤مس ومٞمف قمغم ؾمبٞمؾ اعم٘م٤ميس٦م أرسمٕم٦م أىمس٤مم

 .فـٗمتـؿ وصـٙمـًمٚمح ( )٥مـاعمقضمِ -

 .فـٗمتـ٦م وصـٚمـرٌط ذم اًمٕمـق ؿمـ٤م هـوُم-

 .فـٗمتـوص ( )رعـسم٤مًمِم ( )٧مـ٤مسمـؿ اًمثـٙمـواحل-

                                                   

 . ُمـ(: ط)ذم  ( )

  .ومٝمذا(: ط)ذم  ( )

إذا اٟمت٘مٚم٧م قمم يم٤مٟم٧م : طم٤مًم٧م إؾمٕم٤مر: ُمـ اًمتحقل وآٟمت٘م٤مل، ُي٘م٤مل: احلََقاًم٦ُم، سمٗمتح احل٤مء أومّمح ُمـ يمنه٤م( 3)

 . قمٚمٞمف

ـٍ ُمـ ذُم٦ٍم إمم ذُم٦مٍ : وذم اًمنمع    . قم٘مٌد ي٘متيض ٟم٘مؾ َدْي

 . 33 / : أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م،  8: : أٟمٞمس اًمٗم٘مٝم٤مء، ص93: : اًمتٕمريٗم٤مت، ص19 /1هتذي٥م اًمٚمٖم٦م، : يٜمٔمر 

  .اًمسب٥م: ي٘مّمد سم٤معمقضم٥م هٜم٤م( 3)

 (. أ/ 7 )د : هن٤مي٦م (1)

 . ذم اًمنمع: (ط)ذم  (1)
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 ومّمؾ طمٙمؿ اًمٕمٚم٦م

واحلٙمؿ اعمتٗمؼ قمغم يمقٟمف ُمنموقم٤ًم ُمٕمٚمقُم٤ًم سمّمٗمتف أهق ُم٘مّمقٌر قمغم اعمحؾ اًمذي -

 .؟( )سم٤مًمتٕمٚمٞمؾ ( )ورد ومٞمف اًمٜمص أم شمٕمدى إمم همػمه ُمـ اعمح٤مل اًمذي يمصمٚمف

مل اًم٘مٞم٤مس ذم اًم٘مسؿ اًمراسمع، وم٠مُم٤م إىمس٤مم اًمثالصم٦م، ومال ُمدظمؾ وإٟمم جيقز اؾمتٕم

 ( )ًمٚم٘مٞم٤مس ومٞمٝم٤م ذم اإلصمب٤مت وٓ ذم اًمٜمٗمل: ٕن اعمقضم٥م ُم٤م ضمٕمٚمف اًمنمع ُمقضمب٤ًم قمغم ُم٤م سمٞمٜم٤م

سمؾ سمجٕمؾ اًمنمع إي٤مه٤م ُمقضمب٦ًم، ومال جم٤مل  ،أن اًمٕمٚمؾ اًمنمقمٞم٦م ٓ شمٙمقن ُمقضمب٦ًم سمذواهت٤م

 .يٜمزل قمٚمٞمف اًمقطمل ( )تف اًمسمع ممـًمٚمرأي ذم ُمٕمروم٦م ذًمؽ، وإٟمم ـمريؼ ُمٕمروم

ٓ يٙمقن ُمقضمب٤ًم سمدون  وصٗم٦م اًمٌمء ُمٕمتؼٌم سم٠مصٚمف، ويمم ٓ يٙمقن ُمقضمب٤ًم سمدون ريمٜمف

 ( )ذـمف، يمم ٓ ُمدظمؾ ًمٚمرأي ( )ذـمف، وٓ ُمدظمؾ ًمٚمرأي ذم ُمٕمروم٦م ذـمف وٓ صٗم٦ٍم ذم

 ي٦م ٟمّم٥مذم أصٚمف، ويمذًمؽ َٟمّْم٥ُم احلٙمؿ اسمتداًء إمم اًمنمع، ويمم ًمٞمس إمم اًمٕمب٤مد وٓ

إؾمب٤مب، ومٚمٞمس إًمٞمٝمؿ وٓي٦م ٟمّم٥م إطمٙم٤مم: ٕهن٤م ُمنموقم٦ٌم سمٓمريؼ آسمتالء، وم٠مّٟمك 

ومٕمرومٜم٤م أن  ء ومٞمم ُيستٜمبط سم٤مًمرأي اسمتداًء؟، يمٞمػ يتح٘مؼ ُمٕمٜمك آسمتال( )هيتدي اًمرأي إًمٞمف

                                                   

 . اًمتل مت٤مصمٚمف: (ف)ذم  ( )

: يمِمػ 73 / : اًم٘مقاـمع، 18 / ذح اًمتٚمقيح، : ضمعيراعمزيد ُمـ اًمنمح واًمبٞم٤من هلذه إىمس٤مم (  )

 . 3/113إهار ًمٚمبخ٤مري، 

  .331: ذم اًمٗمّمؾ اًمس٤مسمؼ، ص( 3)

 (. 93 / )ط : هن٤مي٦م (3)

 (. ط)ذم  همػم ُمثب٧ٍم ذم، : ىمقًمف (1)

 (. أ/8  )ف : هن٤مي٦م (1)

 . هيتدي سم٤مًمرأي: (ط)ذم  (7)
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 ومّمؾ طمٙمؿ اًمٕمٚم٦م

ٓ يّم٤مدف حمٚمٝم٤م، وإؾمب٤مب اًمنمقمٞم٦م ٓ شمّمح سمدون اعمحؾ، ذم هذه إىمس٤مم  ( )اًمتٕمٚمٞمؾ

ف إمم طمر  يم٤مًمبٞمع اعمْم٤م
 ( )، واًمٜمٙم٤مح اعمْم٤مف إمم حمرُمِف: وٕن طمٙمؿ اًمتٕمٚمٞمؾ اًمتٕمدي٦م، ومٗمل( )

سمٛمٜمزًم٦م  ( )، ومٙم٤من اؾمتٕممل اًم٘مٞم٤مس ذم هذه اعمقاوع( )اًمتٕمدي٦م هذه اعمقاوع اًمثالصم٦م ٓ شمتح٘مؼ

ْيـ وذًمؽ سم٤مـمٌؾ: خلٚمّقِه قمـ طمٙمٛمف وهق اًمتحقيؾ ( )احلقاًم٦م ىمبؾ  .وضمقب اًمد 

٤مس إلصمب٤مت احلٙمؿ ذم هذه اعمقاوع ٓ جيقز ًمٚمٜمٗمل: ٕن ويمم ٓ جيقز اؾمتٕممل اًم٘مٞم

؟  اعُمٜمٙمِر ًمذًمؽ يدقمل أٟمف همػم ُمنموٍع، وُم٤م ًمٞمس سمٛمنموٍع يمٞمػ يٛمٙمـ إصمب٤مشمف سمدًمٞمٍؾ ذقمل 

سم٤مًمتٕمٚمٞمؾ سم٤مًمرأي ٓ  ( )وإصمب٤مت اًمٜمسخ -وهق ٟمسٌخ -وإن يم٤من يّدقمل رومٕمف سمٕمد اًمثبقت 

                                                   

 . اًمتٕمٚمٞمؾ إلصمب٤مهت٤م اسمتداًء ٓ اًمتٕمٚمٞمؾ سمٓمريؼ اًمتٕمدي٦م(: 3/183)ذم يمِمػ إهار ًمٚمبخ٤مري (  )

 . احلر: (ط)ذم  ( )

 . ومٗمل: سمدل ىمقًمف. ُمع: (ف)ذم  (3)

صمب٤مت إؾمب٤مب واًمنموط سمٓمريؼ اًمتٕمدي٦م، وذًمؽ ومٞمم إذا أوٞمػ طمٙمٌؿ إمم ؾمب٥ٍم اظمتٚمػ إصقًمٞمقن ذم إ( 3)

٘م٤مس قمغم اعمحؾ ٧ْم ومٞمف قمٚم٦ُم اًمسب٥م واًمنمط، وم٢مذا وضمدت هذه اًمٕمٚم٦م ذم حمؾ  آظمر، ومٝمؾ يُ ٛمَ قُمٚمِ   أو ذطٍ 

اًمسب٥م وذـمٞم٦م اًمنمط؟ ومذه٥م أيمثر اًمِم٤مومٕمٞم٦م واحلٜم٤مسمٚم٦م إمم اجلقاز، وهق  ومٞمحٙمؿ سمسببٞم٦م، إول

ُمـ احلٜمٗمٞم٦م، وإمم قمدم اجلقاز ذه٥م أيمثر احلٜمٗمٞم٦م  -اعمٞمزانص٤مطم٥م –بزدوي واًمسٛمرىمٜمدي ُمذه٥م اًم

 . اعم٤مًمٙمٞم٦م، وسمٕمض اًمِم٤مومٕمٞم٦ممجٝمقر وُمٜمٝمؿ اعمّمٜمػ، و

: 1/311: اعمحّمقل ًمٚمرازي،   9/ : ُمٞمزان إصقل، 3 3/ اعمستّمٗمك، : يٜمٔمر ذم اعمس٠مًم٦م  

: 3/183ٕهار ًمٚمبخ٤مري، يمِمػ ا: 39 / : ذح شمٜم٘مٞمح اًمٗمّمقل، 3/11اإلطمٙم٤مم ًممُمدي، 

 .  37/ ومقاشمح اًمرمحقت، 

 . اًمثالصم٦م(: ط)و( ف)سمٕمده٤م ذم  (1)

 (. أ/83 ): سمداي٦م (1)

 . اًمرومع واإلزاًم٦م واًمٜم٘مؾ واإلسمٓم٤مل واًمتبديؾ واًمتحقيؾ واًمتٖمٞمػم: يّمدق قمغم قمدة ُمٕم٤مين ُمٜمٝم٤م: اًمٜمسخ ًمٖم٦م( 7)

= 
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 ومّمؾ طمٙمؿ اًمٕمٚم٦م

اًم٘مٞم٤مس ذم ُمثؾ هذه اعمقاوع ًمٞمس  أن ُم٤م يّمٜمٕمف سمٕمض اًمٜم٤مس ُمـ اؾمتٕممل ( )جيقز: ومٕمروم٧َم 

 .سمٗم٘مٍف، وأٟمف يٙمقن ُمـ ىمٚم٦م اًمت٠مُمؾ، يتبلم ذًمؽ قمٜمد اًمٜمٔمر

 :وأُم٤م سمٞم٤من اعُمقضم٥م ذم ُمس٤مئؾ

أن اجلٜمس سم٤مٟمٗمراده هؾ ُيّرم اًمٜمس٠م؟ وم٢من اًمٙمالم ومٞمف سمٓمريؼ اًم٘مٞم٤مس ًمإلصمب٤مت أو : ُمٜمٝم٤م

إؿم٤مرشمف أو ُم٘متْم٤مه: ٕن  ـمريؼ إصمب٤مشمف اًمرضمقع إمم اًمٜمص أو دًٓمتف أو ( )سم٤مـمٌؾ، وإٟمم ( )اًمٜمٗمل

 اًمث٤مسم٧م هبذه اًمقضمقه يم٤مًمث٤مسم٧م سم٤مًمٜمص، واعمقضم٥م ًمٚمحٙمؿ ٓ ُيٕمرف إٓ سم٤مًمٜمص يم٤محلٙمؿ

اًمقاضم٥م، وم٢مٟمف إذا وىمع آظمتالف ذم اًمقشمر هؾ هل سمٛمٜمزًم٦م اًمٗمريْم٦م زي٤مدًة قمغم اخلٛمس؟ 

ف ـ٦م رمحـق طمٜمٞمٗمـ٧م ذًمؽ أسمـ٠ًم، وإٟمم أصمبـ٤مس ظمٓمـؼ اًم٘مٞمـف سمٓمريـ٤مل سم٢مصمب٤مشمـتٖمـيم٤من آؿم

الًة، أٓ ـؿ صـ٤ممم زاديمـٕمـإن اهلل شم »: ف ـقًمـق ىمـف، وهـروّي ومٞمـص اعمـسم٤مًمٜم ( )هللا

ؽ ـذًمـٙمـ، وم( )شر ـجـقع اًمٗمـإمم ـمٚم ٤مءـ٤م ُم٤م سملم اًمٕمِمـقهـٚمـّمـر، ومـقشمـوهل اًم

                                                   

 . واعمحٞمط إقمٔمؿـمٚمب٦م اًمٓمٚمب٦م: ًمس٤من اًمٕمرب: اعمحٙمؿ : ذم "ٟمسخ  "ُم٤مدة : يٜمٔمر 

 . رومع احلٙمؿ اًمث٤مسم٧م سمخٓم٤مب ُمت٘مدم، سمخٓم٤مب ُمؽماخ قمٜمف: وذم آصٓمالح  

: ومقاشمح اًمرمحقت، 93  / ، : اًمؼمه٤من11 /3: يمِمػ إهار، 11 / خمتٍم اًمروو٦م، : يٜمٔمر  

 /13 . 

 . ومٕمرومٜم٤م: (د)و( ط)ذم  ( )

 . ٚمٜمٗملًم(: د)و( ط)و( ف)ذم  ( )

 . وأُم٤م: (د)ذم  (3)

 . 33 / : اعمبسقط ًمٚمٛمّمٜمػ، 11 / ٙم٤مم اًم٘مرآن ًمٚمجّم٤مص، أطم: يٜمٔمر( 3)

، (18  : ، سمرىمؿ79 / )، وأظمرضمف اًمٓمؼماين ذم اًمٙمبػم ( 393 : ، سمرىمؿ1/7)أظمرضمف أمحد ذم اعمسٜمد ( 1)

ف اًمزيٚمٕمل . إؾمٜم٤مد صحٞمح رضم٤مًمف يمٚمٝمؿ صم٘م٤مت، رضم٤مل ُمسٚمؿ(: 18 / )وىم٤مل إًمب٤مين ذم اإلرواء  وظمرضم 

  .وٟم٘مؾ أطمٙم٤مم اًمٕمٚممء قمٚمٞمٝم٤م. رجي٤ًم واؾمٕم٤ًم، وأورده سمٓمرٍق وأًمٗم٤مٍظ خمتٚمٗم٦م، خت(38 / )ذم ٟمّم٥م اًمراي٦م 
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 ومّمؾ طمٙمؿ اًمٕمٚم٦م

 ( )إصمب٤مت يمقن اجلٜمس قمٚم٦ًم اًمرضمقع إمم اًمٜمص ودًٓمتف، وهق أٟمف ىمد صمب٧م سم٤مًمٜمص ( )ؼـريــم

ٕمقض إذا يم٤من ُمنموـم٤ًم ذم اًمٕم٘مد، وسم٤مؿمؽماط إضمؾ ُيتقهؿ طمرُم٦م اًمٗمْمؾ اخل٤مزم قمـ اًم

ومْمُؾ ُم٤مٍل ظم٤مٍل قمـ اعم٘م٤مسمٚم٦م سم٤مقمتب٤مر صٗم٦م احلٚمقل ذم أطمد اجل٤مٟمبلم، ومل يس٘مط اقمتب٤مره 

سم٤مًمٜمص: ًمٙمقٟمف طم٤مصاًل سمّمٜمع اًمٕمب٤مد، واًمِمبٝم٦ُم شمٕمٛمؾ قمٛمؾ احل٘مٞم٘م٦م ومٞمم سُمٜمل أُمره قمغم 

ذًمؽ ؿمبٝم٦م اًمٗمْمؾ، وًمٚمجٜمسٞم٦م أصمٌر ذم ، ومٙمم أن طم٘مٞم٘م٦م اًمٗمْمؾ شمٙمقن رسم٤ًم، ومٙم( )آطمتٞم٤مط

إفمٝم٤مر ذًمؽ، ويمم أن اًم٘مٞم٤مس ٓ يٙمقن ـمري٘م٤ًم ًمإلصمب٤مت هٜم٤م ٓ يٙمقن ـمري٘م٤ًم ًمٚمٜمٗمل: ٕن ُمـ 

يتٛمسؽ سم٤مًمٕمدم اًمذي هق أصٌؾ، ومٕمٚمٞمف آؿمتٖم٤مل سم٢مومس٤مد دًمٞمؾ ظمّمٛمف: ٕٟمف  ( )يٜمٗمل وم٢مٟمم

م اًمدًمٞمؾ، وم٠مُم٤م ُمتك صمب٧م أن ُم٤م ادقم٤مه اخلّمؿ دًمٞمٌؾ صحٞمٌح ٓ يب٘مك ًمف طمؼ اًمتٛمسؽ سمٕمد

 .آؿمتٖم٤مل سم٤مًم٘مٞم٤مس: ًمٞمثب٧م اًمٕمدم سمف يٙمقن فم٤مهر اًمٗمس٤مد

؟ وم٢مٟمف ٓ ( )ؿمٓمر اًمّمالة ( )آظمتالف ذم أن اًمسٗمر هؾ يٙمقن ُمس٘مٓم٤مً  ( )وٟمٔمػمه

ُمدظمؾ ًمٚم٘مٞم٤مس هٜم٤م ذم اإلصمب٤مت وٓ ذم اًمٜمٗمل، وإٟمم ُيٕمرف ذًمؽ سم٤مًمٜمص ودًٓمتف، وهق ىمقل 

                                                   

 (. 93 / )ط : هن٤مي٦م ( )

 :، وىمد شم٘مدم خترجيف، صشواًمٗمْمؾ رسم٤م»: هق ىمقًمف (: 3/181)إهار  ىم٤مل اًمبخ٤مري ذم يمِمػ(  )

 1 .  

اعمبسقط ًمٚمٛمّمٜمػ، : ٜمٔمري. ُمـ اًمْمقاسمط اًمٗم٘مٝمٞم٦م، (اًمِمبٝم٦م ُمٚمح٘م٦م سم٤محل٘مٞم٘م٦م ذم حمؾ آطمتٞم٤مط: )ىمقًمف( 3)

 . 33 : ُمقؾمققم٦م اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمٚمٜمدوي، 3/181: يمِمػ إهار ًمٚمبخ٤مري،  1 /  

 . إٟمم: (ط)ذم (3) 

 (. ب/ 7 )د : هن٤مي٦م (1)

 (. ب/8  )ف : هن٤مي٦م (1)

 رظمّم٦م احلٜمٗمٞم٦م ي٘مقًمقن سمقضمقب اًم٘مٍم ًمٚمرسم٤مقمٞم٦م ذم اًمسٗمر وقمدم ضمقاز اإلمت٤مم، واًمِم٤مومٕمٞم٦م قمٜمدهؿ اًم٘مٍم( 7)

= 
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 ؿ اًمٕمٚم٦مومّمؾ طمٙم

 ( )رؾمقل اهلل
 :« ق اهلل هذه ، وٓ ُمٕمٜمك ( () )ش هب٤م قمٚمٞمٙمؿ، وم٤مىمبٚمقا صدىمتف صدىم٦ٌم شمّمد 

 .ًمٚمتّمدق هٜم٤م ؾمقى اإلؾم٘م٤مط، وٓ ُمرد عم٤م أؾم٘مٓمف اهلل قمـ قمب٤مده سمقضمف

هؾ يٙمقن ُم٤مٟمٕم٤ًم ُمـ هاي٦م احلدث إمم  ،ويمذًمؽ اخلالف ذم أن اؾمتت٤مر اًم٘مدم سم٤مخلػ

دًٓمتف، ، وإٟمم يثب٧م ذًمؽ سم٤مًمٜمص و( )اًم٘مدم؟ ٓ ُمدظمؾ ًمٚم٘مٞم٤مس ومٞمف ذم اإلصمب٤مت وٓ ذم اًمٜمٗمل

، ومٗمل هذا إؿم٤مرٌة إمم أن احلدث ُم٤م هى ( )شإين أدظمٚمتٝمم ومه٤م ـم٤مهرشم٤من  »: وهق ىمقًمف 

 .( )إمم اًم٘مدُملم: ٓؾمتت٤مرمه٤م سم٤مخلػ

                                                   

 .إٓ أٟمف أومم ُمـ اإلمت٤مم إذا يم٤مٟم٧م اعمس٤موم٦م ُمسػمة صمالصم٦م أي٤مم

: اًمتٜمبٞمف 79 / : إم، 8  / : اعمبسقط ًمٚمٛمّمٜمػ، 93 / أطمٙم٤مم اًم٘مرآن ًمٚمٓمح٤موي، : يٜمٔمر 

 . 13/ ًمٚمِمػمازي، 

 . رؾمقًمف: (د)ذم  ( )

: ٤مومريـ وىمٍمه٤م، سمرىمؿصالة اعمس: صالة اعمس٤مومريـ، سم٤مب) هذه، أظمرضمف ُمسٚمؿ ذم اًمّمحٞمح : سمدون ىمقًمف(  )

 . ، ُمـ طمدي٨م قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب (131 

 (. ب/83 ): سمداي٦م (3)

 . ذم اًمٜمٗمل وٓ ذم اإلصمب٤مت: (د)و( ط)و( ف)ذم  (3)

، وُمسٚمؿ (31 : إذا أدظمؾ رضمٚمٞمف ومه٤م ـم٤مهرشم٤من، سمرىمؿ: اًمقوقء، سم٤مب)أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم اًمّمحٞمح ( 1)

يمٜم٧م : ىم٤مل ، يمالمه٤م قمـ اعمٖمػم سمـ ؿمٕمب٦م (113: ىمؿاًمٓمٝم٤مرة، سم٤مب اعمسح قمغم اخلٗملم، سمر) ذم اًمّمحٞمح 

 . ومٛمسح قمٚمٞمٝمم، شوم٢مين أدظمٚمتٝمم ـم٤مهرشملم ، دقمٝمم» : وم٘م٤مل، ٕٟمزع ظمٗمٞمف: وم٠مهقي٧م، ذم ؾمٗمر ُمع اًمٜمبل 

 . "ومه٤م ـم٤مهرشم٤من  ": يمذا ًمأليمثر، وًمٚمٙمِمٛمٞمٝمٜمل "ـم٤مهرشملم  "(: 339/ )ىم٤مل احل٤مومظ ذم اًمٗمتح 

 . 19 / : ٟمّم٥م اًمراي٦م،  3 / هلداي٦م ُمع ومتح اًم٘مدير، : ا13/ اعمبسقط ًمٚمٛمّمٜمػ، : يٜمٔمر( 1)
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 ومّمؾ طمٙمؿ اًمٕمٚم٦م

ويمذًمؽ اخلالف ذم أن جمرد اإلؾمالم سمدون اإلطمراز سم٤مًمدار هؾ يقضم٥م شم٘مقم اًمٜمٗمس 

اًم٘مٞم٤مس هؾ يٙمقن ، وأن ( )؟ وأن ظمؼم اًمقاطمد هؾ يٙمقن ُمقضِمب٤ًم ًمٚمٕمٚمؿ( )واعم٤مل أم ٓ

 .؟ هذا يمٚمف ٓ ُمدظمؾ ًمٚمتٕمٚمٞمؾ سم٤مًمرأي ذم إصمب٤مشمف وٓ ذم ٟمٗمٞمف( )ُمقضمب٤ًم ًمٚمٕمٛمؾ سمف

أٟمف ُمقضِم٥ٌم ًمٚمزيم٤مة سمّمٗم٦م  ( )، ومٜمحق آظمتالف اًمقاىمع ذم اًمٜمّم٤مب( )وأُم٤م سمٞم٤من صٗمتف

، وذم اًمٞمٛملم أهن٤م ُمقضِمب٦ٌم ًمٚمٙمٗم٤مرة سمّمٗم٦م أهن٤م ُم٘مّمقدٌة ( )اًمٜممء أم سمدون هذا اًمقصػ ُمقضم٥ٌم 

                                                   

 هؾ إؾمالم احلريب يٙمٗمل ًمْممن ٟمٗمسف وُم٤مًمف، أم ٓ سمد ُمـ دظمقًمف دار اإلؾمالم؟ : أي(  )

 . 9  /1 : اعمبسقط ًمٚمٛمّمٜمػ، 393/ اًمٜم٤مومع اًمٙمبػم، : يٜمٔمر ذم اعمس٠مًم٦م  

: أصقل 373/  ًم٦م، : ىمقاـمع إد3/13: اًمٗمّمقل ًمٚمجّم٤مص،  7 : أصقل اًمِم٤مر، ص: يٜمٔمر(  )

 . 37/ : اإلطمٙم٤مم ًممُمدي،   3/ دار اعمٕمروم٦م، . اًمنظمز، ط

 . شم٘مدم اًمٙمالم قمغم طمجٞم٦م اًم٘مٞم٤مس ذم سمداي٦م سم٤مب اًم٘مٞم٤مس( 3)

 .صٗم٦م اعمقضم٥م ًمٚمحٙمؿ: أي (3)

 . رضمٕم٧م إُمقر إمم ٟمِّم٤مهب٤م: إصؾ واعمرضمع، وُمٜمف: سمٙمن اًمٜمقن، مجع ُٟمُّم٥م: اًمٜم ّم٤مب (1)

اًم٘مدر اًمذي دم٥م اًمزيم٤مة : ٟمِّم٤مب اًمزيم٤مة: ٘مدار اًمذي يتٕمّٚمؼ سمف اًمقاضم٥م، وهق هٜم٤مهق اعم: وقمٜمد اًمٗم٘مٝم٤مء

 . سمتقومره سمنموـمف

 . 71 /3: شم٤مج اًمٕمروس، 31/ : أٟمٞمس اًمٗم٘مٝم٤مء،  33: اًمتٕمريٗم٤مت ًمٚمجرضم٤مين، ص: يٜمٔمر

 ٓ ظمالف سملم اًمٗم٘مٝم٤مء ذم أن اًمٜمّم٤مب ذٌط ذم وضمقب اًمزيم٤مة، واظمتٚمٗمقا ذم اؿمؽماط صٗم٦م اًمٜمٛمق ذم ُم٤مل( 1)

اًمزيم٤مة، ومذه٥م اجلٛمٝمقر إمم اؿمؽماـمف: ومٚمؿ يقضمبقا اًمزيم٤مة إٓ ذم اعمٕمد ًمٚمتج٤مرة، أو اًمس٤مئٛم٦م ُمـ إٟمٕم٤مم، 

 . وذه٥م اعم٤مًمٙمٞم٦م إمم قمدم اؿمؽماـمف: وم٠موضمبقا اًمزيم٤مة ذم أُمقال اًمُ٘مٜمٞم٦م، وإٟمٕم٤مم اعمٕمٚمقوم٦م

: اعمٖمٜمل، 3/88: احل٤موي اًمٙمبػم،   3/ : اًمٙم٤مذم ٓسمـ قمبد اًمؼم، 37 / اعمبسقط ًمٚمٛمّمٜمػ، : يٜمٔمر

 /171 . 
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 ومّمؾ طمٙمؿ اًمٕمٚم٦م

ًمٚمٙمٗم٤مرة سمّمٗم٦م أٟمف طمراٌم أم  ( )سمٖمػم طمٍؼ أٟمف ُمقضِم٥ٌم  ( )، وذم اًم٘متؾ( )٦م أهن٤م ُمٕم٘مقدةٌ أم سمّمٗم

، ويمٗم٤مرة اًمٗمٓمر أهن٤م واضمب٦ٌم سمٗمٕمٍؾ ( )اؿمتمًمف قمغم اًمقصٗملم احلٔمر واإلسم٤مطم٦م ُمـ وضمٝملم

؟ وم٢من هذا يمٚمف مم٤م ٓ ُمدظمؾ ًمٚمرأي ذم ( )ُمقصقٍف سم٠مٟمف مج٤مٌع أو هق ومٓمٌر سمجٜم٤مي٦ٍم ُمتٙم٤مُمٚم٦مٍ 

 .ٟمٗمٞمف ( )عمٓمٚمقب سمف وٓإصمب٤مت اًمقصػ ا

ل ـقد ومـٝمـراط اًمِمـتـل اؿمـ٤مء ومـٛمـٚمـالف اًمٕمـق اظمتـحـٜمـ، ومرطـ٤من اًمِمـٞمـوسم

٤مة ـذيمـل اًمـ٦م ومـٞمـٛمـسـراط اًمتـتـل اؿمـؿ ومـٝمـالومـتـواظم، ( )ؾـحـ٤مح ًمٚمـٙمـاًمٜم

                                                   

طمتك أوضم٥م اًمٙمٗم٤مرة ذم اًمٖمٛمقس، وقمٜمدٟم٤م سمسب٥م  سمّمٗم٦م أهن٤م ُم٘مّمقدةٌ ( اًمِم٤مومٕمل)قمٜمده : ذم ه٤مُمش إم(  )

 .أهن٤م ُمٕم٘مقدة

 . 17 /1 : احل٤موي اًمٙمبػم ًمٚمموردي، 31 /8اعمبسقط ًمٚمٛمّمٜمػ، : ذم اعمس٠مًم٦م يٜمٔمرو

 . ًمٖمرض: (د)ذم سمٕمده٤م  ( )

 (. 91 / )ط : هن٤مي٦م (3)

حلٜمٗمٞم٦م واعم٤مًمٙمٞم٦م واعمِمٝمقر قمٜمد احلٜم٤مسمٚم٦م أن اًمٙمٗم٤مرة دم٥م سم٤مًمقصٗملم: ومٚمؿ يقضمبقه٤م ذم اًم٘متؾ اًمٕمٛمد، قمٜمد ا( 3)

 . وقمٜمد اًمِم٤مومٕمل دم٥م سمقصػ احلرُم٦م: وم٠موضمبٝم٤م ذم اًمٕمٛمد سمٓمريؼ إومم

: 8  / : اعمٝمذب، 38  / : اًمٙم٤مذم ٓسمـ قمبد اًمؼم، 7/78 اعمبسقط ًمٚمٛمّمٜمػ، : اعمس٠مًم٦مذم ٔمر يٜم  

 . 8/91اعمٖمٜمل، 

قمٜمد احلٜمٗمٞم٦م واعم٤مًمٙمٞم٦م ؾمب٥م اًمٙمٗم٤مرة اؾمؿ اإلومٓم٤مر وهتؽ طمرُم٦م اًمّمقم، ؾمقاء سم٤مجلمع أو همػمه، وقمٜمد ( 1)

 . اًمِم٤مومٕمل وأمحد ؾمببٝم٤م اؾمؿ اجلمع وم٘مط، ومال دم٥م سمٖمػمه

 . 1  /3، اعمٖمٜمل،  33/ : سمداي٦م اعمجتٝمد، 93 / : اعمٝمذب، 3/18اعمبسقط ًمٚمٛمّمٜمػ، : ٜمٔمري 

 . ذم: (ط)ذم سمٕمده٤م  (1)

إمم أن اًمٜمٙم٤مح ٓ يٜمٕم٘مد إٓ : ه٥م أسمق طمٜمٞمٗم٦م واًمِم٤مومٕمل وأمحد ذم اعمِمٝمقر قمٜمف واًمثقري وإوزاقملذ( 7)

 . سمِم٤مهديـ

 . إمم صح٦م اًمٜمٙم٤مح سمٖمػم ؿمٝمقد إذا أقمٚمٜمقه: وذه٥م ُم٤مًمؽ وأسمق صمقر  

= 

تٛاٌ انششؽ 

خرالف ٔاال

 فّٛ



 

 

228 

 

 ومّمؾ طمٙمؿ اًمٕمٚم٦م

ذٌط ذم اًمسب٥م ذقم٤ًم ذم اإلصمب٤مت وٓ ، وم٢مٟمف ٓ ُمدظمؾ ًمٚمرأي ذم ُمٕمروم٦م ُم٤م هق ( )ؾـًمٚمح

سم٤مًمنمط يرشمٗمع احلٙمؿ ىمبؾ وضمقده،  ( )يمم ٓ ُمدظمؾ ًمف ذم أصؾ اًمسب٥م: ٕن ،( )ذم اًمٜمٗمل

 .( )أو يٕمدُمف ( )ومٞمم يثبتف قمرومٜم٤م أٟمف ٓ ُمدظمؾ ًمٚمرأي ومٞمم يرومٕمف ( )وم٢مذا مل يٙمـ ًمٚمرأي ُمدظمٌؾ 

يٙمقن ذـم٤ًم ًمقضمقب طم٘مقق اهلل  ( )ويمذًمؽ اخلالف ذم أن اًمبٚمقغ قمـ قم٘مٍؾ هؾ

، وإلجي٤مب ُم٤م هق قم٘مقسم٦ٌم ُم٤مًمٞم٦ٌم: ٟمحق طمرُم٤من ( )راتشمٕم٤ممم اعم٤مًمٞم٦م؟ ٟمحق اًمزيمقات واًمٙمٗم٤م

                                                   

 :1/313: اعمٖمٜمل، 9 1/ : اًمٙم٤مذم ٓسمـ قمبد اًمؼم، 9 /1: إم، 8 /1اعمبسقط ًمٚمٛمّمٜمػ، : يٜمٔمر  

 . 9/19ػم، احل٤موي اًمٙمب

أهن٤م ُمستحب٦م : اؿمؽماط اًمتسٛمٞم٦م ُمع اًمذيمر، وُمذه٥م اًمِم٤مومٕمٞم٦م وأمحد ذم رواي٦م: ُمذه٥م احلٜمٗمٞم٦م واجلٛمٝمقر(  )

 . وم٘مط

، احل٤موي 39 / : إم، 33 /  : اعمبسقط ًمٚمٛمّمٜمػ، 3/333أطمٙم٤مم اًم٘مرآن ًمٚمجّم٤مص، : يٜمٔمر  

:    / ضمقاهر اإليمٚمٞمؾ،  :8 3/ : اًمٙم٤مذم ٓسمـ قمبد اًمؼم، 3/317: طمٚمٞم٦م اًمٕمٚممء، 3 /1 اًمٙمبػم، 

 . 8/119اعمٖمٜمل، 

 . ٓ ذم اإلصمب٤مت وٓ ذم اًمٜمٗمل: (ط)ذم  ( )

 . سم٠من: (ط)وم٢من، وذم : (ف)ذم  (3)

 . ، وهق اًمّمقاب(ط)و( ف)ُمدظماًل، واعمثب٧م ُمـ (: د)إم وذم  (3)

 . أي اًمِم٤مومٕمل رمحف اهلل. قمٜمده: ذم ه٤مُمش إم( 1)

 . ٤مأي ُيٕمدم اًمسب٥م قمٜمدٟم: ذم ه٤مُمش إم( 1)

 (. ف)ُمـ  ؾم٤مىمطٌ هؾ، : ىمقًمف (7)

قمٜمد احلٜمٗمٞم٦م ٓ دم٥م اًمزيم٤مة واًمٙمٗم٤مرات قمغم اًمّمبل: ٕهن٤م قمب٤مدة، وقمٜمد اًمِم٤مومٕمٞم٦م دم٥م قمٚمٞمف اًمزيم٤مة: ٕهن٤م ( 8)

 . طمؼ ًمٚمٗم٘مراء، ودم٥م قمٚمٞمف اًمٙمٗم٤مرات اعم٤مًمٞم٦م: ٕهن٤م ُمـ احل٘مقق اعم٤مًمٞم٦م اًمتل شم٘مبؾ اًمٜمٞم٤مسم٦م

 . 33 / : ُمٜمٝم٤مج اًمٓم٤مًمبلم، 379/ دًم٦م، : ىمقاـمع ا7ٕ  /3اعمبسقط ًمٚمٛمّمٜمػ، : يٜمٔمر 
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 ومّمؾ طمٙمؿ اًمٕمٚم٦م

آظمتالف ذم أن اًمبٚمقغ قمـ قم٘مٍؾ هؾ يٙمقن ذـم٤ًم ًمّمح٦م  ( )، أو وىمع( )اعمػماث سم٤مًم٘متؾ

وم٢من هذا ٓ ُمدظمؾ ًمٚم٘مٞم٤مس ومٞمف ذم اإلصمب٤مت  ؟( )إداء ومٞمم ٓ ُيتٛمؾ اًمٜمسخ واًمتبديؾ

 .واًمٜمٗمل

اًمٜمٗمقس وإُمقال سمسب٥م ويمذًمؽ ذم أن سمٚمقغ اًمدقمقة هؾ شمٙمقن ذـم٤ًم إلهدار 

وم٢من هذا مم٤م ٓ يٛمٙمـ ُمٕمرومتف سم٤مًم٘مٞم٤مس، واًمتٕمٚمٞمؾ سم٤مًمرأي ومٞمف ًمإلصمب٤مت أو اًمٜمٗمل  ؟( )اًمٙمٗمر

 .يٙمقن ؾم٤مىمٓم٤مً 

                                                   

اًمبٚمقغ قمـ قم٘مؾ ًمٞمس سمنمٍط طمتك إذا ىمتؾ اًمّمبل ُمقرصمف ُيرم ( أي اًمِم٤مومٕمل)وم٢من قمٜمده : ذم ه٤مُمش إم(  )

: ذح  33: : أصقل اًمبزدوي، ص7/337إم ًمٚمِم٤مومٕمل، : ٜمٔمري. ُمـ اعمػماث، وقمٜمدٟم٤م ٓ ُُيرم

 . 378/ : ىمقاـمع إدًم٦م، 9 3/ اًمتٚمقيح، 

 . دومع: (ط) ذم ( )

اإليمن سم٤مهلل، ومال ُيِمؽمط اًمبٚمقغ قمٜمد احلٜمٗمٞم٦م ًمّمح٦م إيمن اًمّمبل إذا يم٤من قم٤مىماًل، وىم٤مل اًمِم٤مومٕمل : ُمث٤مًمف( 3)

 . وزومر ُيِمؽمط

شمٞمسػم اًمتحرير، : 31 /8: اعمٖمٜمل،  38/ : ىمقاـمع إدًم٦م،  3 / أصقل اًمنظمز، : يٜمٔمر  

3/13 . 

ة اًمٙمٗم٤مر ىمبؾ اًم٘مت٤مل إذا مل شمبٚمٖمٝمؿ اًمدقمقة، وإن يم٤مٟم٧م سمٚمٖمتٝمؿ وضمقب دقمق: ُمذه٥م احلٜمٗمٞم٦م ذم هذه اعمس٠مًم٦م( 3)

ومال دي٦م هلؿ: ٕن دُم٤مءهؿ ُمٝمدرٌة ، ومٞمستح٥م، وإن ىمتٚمقا أطمدًا ُمـ اًمٙمٗم٤مر ىمبؾ سمٚمقغ اًمدقمقة وىمبؾ دقمقهتؿ

سمسب٥م اًمٙمٗمر، واًمِم٤مومٕمل يمذًمؽ يرى وضمقب دقمقة ُمـ مل شمبٚمٖمف اًمدقمقة، إٓ أٟمف أوضم٥م اًمدي٦م قمغم 

وم٤معمسٚمٛمقن سم٤مخلٞم٤مر إن ؿم٤مءوا دقمقهؿ ىمبؾ ، بؾ دقمقهتؿ، وأُم٤م ُمـ سمٚمٖمتٝمؿ اًمدقمقةاعمسٚمٛملم إذا ىمتٚمقهؿ ىم

 .اًم٘مت٤مل، وإن ؿم٤مءوا ىم٤مشمٚمقهؿ سمدون دقمقة

: سمدائع اًمّمٜم٤مئع، 3/1 : اعمبسقط ًمٚمٛمّمٜمػ، 3 3: ص: اًمتٜمبٞمف ًمٚمِمػمازي، 13 /3إم، : يٜمٔمر 

7/ 33 . 
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 ومّمؾ طمٙمؿ اًمٕمٚم٦م

 ( )، وم٠مُم٤م ذم صمبقت اًمقٓي٦م ًمٚمٛمرأة( )ويمذًمؽ آظمتالف ذم اؿمؽماط اًمقزم ذم اًمٜمٙم٤مح

 اًمقٓي٦م ًمٚمٛمرء قمغم ٟمٗمسف ( )اؾمتٕممل اًم٘مٞم٤مس: ٕن اعمٕمٜمك اًمذي سمف صمبت٧م ( )قمغم ٟمٗمسٝم٤م جيقز

 .ُمٕم٘مقٌل، وهق ُمتٗمٌؼ قمٚمٞمف ذم إصؾ وهق اًمرضمؾ، ومٞمست٘مٞمؿ شمٕمدي٦م احلٙمؿ سمف إمم اعمرأة

  اًمٓمٕم٤مم  سمٞمع ذم يِمؽمط هؾ: اعمجٚمس، أٟمف ذم اًمت٘م٤مسمض ذم ( )اظمتٚمٗمٜم٤م ( )ىمد: ىمٞمؾ وم٢من

ؾ أٟمف طم٤مرٌض ُمـ ىمِبَ : ( )وىمد شمٙمٚمٛمتؿ سم٤مًم٘مٞم٤مس، وإًمٞمف أؿم٤مر حمٛمٌد رمحف اهلل، وم٘م٤مل ؟ ( )سم٤مًمٓمٕم٤مم

 .ًمٞمس ًمف أضمٌؾ 

وهق سم٘م٤مء اًمٕم٘مد سمٕمد آومؽماق قمـ -ٕن هٜم٤مك ىمد ُوضمد أصٌؾ يم٤من هذا احلٙمؿ : ىمٚمٜم٤م

صم٤مسم٧ٌم سم٤مٓشمٗم٤مق، وهق سمٞمع اًمٓمٕم٤مم وؾم٤مئر إُمتٕم٦م سم٤مًمدراهؿ،  -اعمجٚمس ُمـ همػم ىمبٍض ومٞمف

وم٠مُمٙمـ شمٕمٚمٞمؾ ذًمؽ إصؾ ًمتٕمدي٦م احلٙمؿ سمف إمم اًمٗمرع، واخلّمؿ وضمد أصاًل ًمٚمحٙمؿ اًمذي 

                                                   

ٟم٧م طمرة سم٤مًمٖم٦م قم٤مىمٚم٦م، وُمذه٥م ص٤مطمبٞمف ُمذه٥م أسمق طمٜمٞمٗم٦م رمحف اهلل أن ًمٚمٛمرأة شمزوي٩م ٟمٗمسٝم٤م إذا يم٤م(  )

  .اًمٜمٙم٤مح ٓ يّمح إٓ سمقزم واجلٛمٝمقر أن

 . 1/338: اعمٖمٜمل، 3 1/ : اًمٙم٤مذم ٓسمـ قمبد اًمؼم، 3 /1: اعمبسقط ًمٚمٛمّمٜمػ،   /1إم، : يٜمٔمر  

 (. أ/ 8 ): سمداي٦م ( )

 (. أ/9  )ف : هن٤مي٦م (3)

  .شمثب٧م: (ط)ذم  (3)

 . وم٘مد: (ط)ذم  (1)

 . أصح٤مسمٜم٤م ُمع اًمِم٤مومٕمل رمحف اهلل: أي: ذم ه٤مُمش إم( 1)

: اعمبسقط 1/17اعمبسقط ًمٚمِمٞمب٤مين، : يٜمٔمر.  ٓ ُيِمؽمط قمٜمد احلٜمٗمٞم٦م، وُيِمؽمط قمٜمد اًمِم٤مومٕمٞم٦م واجلٛمٝمقر( 7)

 . 13 /7: اًمبٞم٤من واًمتحّمٞمؾ، 3/71: اعمدوٟم٦م اًمٙمؼمى،  3/7 : اعمجٛمقع، 19 /  ًمٚمٛمّمٜمػ، 

 . 19 /  ّمٜمػ، : اعمبسقط ًمٚمٛم1/17اعمبسقط ًمٚمِمٞمب٤مين، : يٜمٔمر( 8)
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 ومّمؾ طمٙمؿ اًمٕمٚم٦م

اًمٕم٘مد سمٕمد آومؽماق ُمـ همػم ىمبٍض، يمم ذم اًمٍمف اؾمت٘م٤مم شمٕمٚمٞمٚمف أيْم٤ًم  ( )دقم٤مه، وهق ومس٤مدا

ٓ يقضمد ذم اؿمؽماط اًمتسٛمٞم٦م ذم اًمذيم٤مة: وم٢من اخلّمؿ ٓ  ( )ًمتٕمدي٦م احلٙمؿ سمف إمم اًمٗمرع، وُمثٚمف

اًمتسٛمٞم٦م حلؾ اًمذسمٞمح٦م، وم٢من أصٚمف اًمٜم٤مد، وٟمحـ ٓ ٟم٘مقل  ( )جيد ومٞمف أصاًل ُيس٘مط ومٞمف اؿمؽماط

ل طمٙمًم سمدًٓم٦م اًمٜمص ( )ذط اًمتسٛمٞم٦م، وًمٙمـ جُيٕمؾ ( )٤مك يس٘مطهٜم ، يمم ( )اًمٜم٤مد يم٤معمسٛم 

، وهذا ُمٕمدوٌل قمـ ( )طمٙمًم سم٤مًمٜمص -وهق اإلُمس٤مك-جُيٕمؾ اًمٜم٤مد يم٤معمب٤مذ ًمريمـ اًمّمقم 

 .اًم٘مٞم٤مس وشمٕمٚمٞمؾ ُمثٚمف ًمتٕمدي٦م احلٙمؿ ٓ جيقز

                                                   

 (. 91 / )ط : هن٤مي٦م ( )

 . اًم٘م٤مسمض ذم سمٞمع اًمٓمٕم٤مم سم٤مًمٓمٕم٤مم: أي: ذم ه٤مُمش إم(  )

 (. أ/ 7 )د : هن٤مي٦م (3)

 . ؾم٘مط: (ط)ذم  (3)

 . ٟمجٕمؾ: (ط)ذم  (1)

احلدي٨م، وىم٤مل اًمبخ٤مري ذم يمِمػ  ش. . إن اهلل دم٤موز قمـ أُمتل اخلٓم٠م واًمٜمسٞم٤من »: يِمػم إمم طمدي٨م (1)

سمدًٓم٦م ىمقًمف : )سمٕمد أن ؾم٤مق يمالم اعمّمٜمػ ُمـ همػم قمزو(  3/33)ت٤مب اإلؾمالُمل اًمٙم. إهار، ط

 :« ش شمسٛمٞم٦م اهلل ذم ىمٚم٥م يمؾ اُمرئ ُمسٚمؿ .) 

وم٢مٟمم أـمٕمٛمف اهلل  : ومٚمٞمتؿ صقُمف، وم٠ميمؾ وذب، إذا ٟمز» : ىم٤ملأٟمف  قمـ اًمٜمبل   يمحدي٨م أيب هريرة( 7)

 (. 983 أيمؾ أو ذب ٟم٤مؾمٞم٤ًم، سمرىمؿيمت٤مب اًمّمقم، سم٤مب اًمّم٤مئؿ إذا : )، رواه اًمبخ٤مريش. وؾم٘م٤مه
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 ومّمؾ طمٙمؿ اًمٕمٚم٦م

٤مح ـح٦م اًمٜمٙمـقمغم ص ( )٤مٌق ـقن ومٞمف اشمٗمـد أصاًل يٙمـ٤مح، وم٢مٟمف ٓ جيـؽ ذم اًمٜمٙمـذًمـويم

ي ( )سمٖمػم ؿمٝمقٍد طمتك ُيٕمٚم ؾ ( )وصمبقت احلؾ سمف  ( )إمم هذا ( )احلٙمؿ سمف ( )ذًمؽ إصؾ، ومُٞمٕمد 

 .اًمٗمرع

ٓ يمذًمؽ، وم٢من اًمٜمٙم٤مح قم٘مد ُمٕم٤مُمٚم٦ٍم طمتك يّمح ُمـ اًمٙم٤مومر واعمسٚمؿ، وىمد : وم٢من ىمٞمؾ

ق اًمبٞمع، وإن وضمدٟم٤م أصاًل ذم قم٘مقد اعمٕم٤مُمالت َيسُ٘مط اؿمؽماُط اًمِمٝمقد: ًمّمحتف ذقم٤ًم وه

 .ذًمؽ إصؾ: ًمتٕمدي٦م احلٙمؿ سمف إمم اًمٗمرع ( )يم٤من يؽمشم٥م قمٚمٞمف طِمؾُّ آؾمتٛمت٤مع، ومُٞمٕمّٚمؾ

ٓ ُيِمؽمط ومٞمف اًمِمٝمقد، ومخّمُؿ هذا اعْمُٕمٚم ؾ  ( )أطمدٌ : ُمـ طمٞم٨م إن اًمٜمٙم٤مح ُمٕم٤مُمٚم٦مٌ : ىمٚمٜم٤م

ف ي٘مقل سمٛمقضَم٥م قمٚمتف، وإٟمم يدقمل ذط اًمِمٝمقد ومٞمف سم٤مقمتب٤مر أٟمف قم٘مٌد ُمنموٌع ًمٚمتٜم٤مؾمؾ وأٟم

 يرد قمغم حمؾ  ًمف ظمٓمٌر، وهق ُمّمقٌن قمـ آسمتذال: ومإلفمٝم٤مر ظمٓمره خُيتص ذط اًمِمٝمقد،

                                                   

وئمٝمر أهن٤م ُمـ . ٕٟمف اًمّمقاب ُمـ طمٞم٨م اإلقمراب: (ط) واعمثب٧م ُمـ. اشمٗم٤مىم٤مً  (:د)و( ف)و، إمذم  ( )

 . شمّمحٞمح٤مت أيب اًمقوم٤مء رمحف اهلل

 (. د)ُمـ  ؾم٤مىمطٌ سمف، : ىمقًمف ( )

 . ٟمٕمٚمؾ: (ط)ذم  (3)

 . ومٞمتٕمدى: (ط)ذم  (3)

 . ومٞمف: (ط)ذم  (1)

  .هذه: (د)ذم  (1)

 . ومٜمٕمٚمؾ: (ط)ذم  (7)

، ي١ميد صح٦م ُم٤م ضم٤مء  3/33اًمٙمت٤مب اإلؾمالُمل، . ويمالم اًمبخ٤مري ذم يمِمػ إهار، ط. أُمد: (ط)ذم  (8)

 . ذم إم وسم٘مٞم٦م اًمٜمسخ اخلٓمٞم٦م
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 ومّمؾ طمٙمؿ اًمٕمٚم٦م

ي ( )أصاًل ذم اعمنموقم٤مت هبذه اًمّمٗم٦م: ًمُٞمٕمٚم ؾ ( )وٓ جيد احلٙمؿ سمف إمم  ( )ذًمؽ إصؾ، ومُٞمٕمد 

 .اًمٗمرع

، ومٜمحق آظمتالف ذم صٗم٦م اًمٕمداًم٦م ذم ؿمٝمقد اًمٜمٙم٤مح، وذم صٗم٦م ( )وأُم٤م سمٞم٤من صٗمتف

اًمقوقء ذط  ( )، وم٢من( )، وذم صٗم٦م اعمقآة واًمؽمشمٞم٥م واًمٜمٞم٦م ذم اًمقوقء( )اًمذيمقرة

اًمّمالة، ومٙمم ٓ ُمدظمؾ ًمٚمرأي ذم إصمب٤مت أصؾ اًمنمط سمف، ومٙمذًمؽ ذم إصمب٤مت اًمّمٗم٦م ومٞمم هق 

 .ذط

وأُم٤م سمٞم٤من احلٙمؿ، ومٜمحق آظمتالف ذم اًمريمٕم٦م اًمقاطمدة، أهل صالٌة ُمنموقم٦ٌم أم 

، وذم اًم٘مراءة (  )أم ٓ ( )إظُْمريلم سم٤مٓشمٗم٤مق، أهل ومريْم٦مٌ  ؟ وذم اًم٘مراءة اعمنموقم٦م ذم( )ٓ

                                                   

 . ٟمجد(: ط)ذم  ( )

 . ًمتٕمٚمٞمؾ: (ط)ذم  ( )

 . ىٕمد  ومٞمُ : (ط)ذم  (3)

 . اًمنمط: أي( 3)

٤مدة رضمٚملم أو رضمؾ واُمرأشملم، وٓ يِمؽمـمقن اًمٕمداًم٦م ذم اًمِمٝمقد، أن اًمٜمٙم٤مح يٜمٕم٘مد سمِمٝم: ُمذه٥م احلٜمٗمٞم٦م( 1)

 . وُمذه٥م اًمِم٤مومٕمٞم٦م اؿمؽماط اًمذيمقرة واًمٕمداًم٦م ومٞمٝمؿ

 . 3/91: آظمتٞم٤مر، 11 / : سمدائع اًمّمٜم٤مئع، 9/13: احل٤موي اًمٙمبػم، 83 /1إم، : يٜمٔمر 

 . ٕمٞم٦م وضمقهب٤مُمذه٥م احلٜمٗمٞم٦م اؾمتحب٤مب اًمٜمٞم٦م واًمؽمشمٞم٥م واعمقآة ذم اًمقوقء، وُمذه٥م اًمِم٤موم( 1)

 . 313/ : اعمجٛمقع،   / : آظمتٞم٤مر، 33/ : اعمٝمذب، 3/38أطمٙم٤مم اًم٘مرآن ًمٚمجّم٤مص، : يٜمٔمر  

 (. ب/ 8 ): سمداي٦م (7)

 . ُمنموقم٦ٌم ذم صالة اًمقشمر قمٜمد اًمِم٤مومٕمٞم٦م واجلٛمٝمقر، وهمػم ُمنموقم٦ٍم قمٜمد احلٜمٗمٞم٦م، ٓ ذم اًمقشمر وٓ ذم همػمه( 8)

  .  /3: اعمجٛمقع،  7 / : سمدائع اًمّمٜم٤مئع، 19 / : اعمبسقط ًمٚمٛمّمٜمػ، 11 / إم، : يٜمٔمر 

 (. 97 / )ط : هن٤مي٦م (9)

اًمِم٤مومٕمٞم٦م  اًمقضمقب وقمدُمف، واعمٗمتك سمف ذم اعمذه٥م قمدم اًمقضمقب، وُمذه٥م: ٕيب طمٜمٞمٗم٦م ذم اعمس٠مًم٦م ىمقٓن( 3 )

= 

تٛاٌ طفح 

انششؽ 

ٔاالخرالف 

 فٛٓا

كى تٛاٌ انذ

ٔاالخرالف 

 فّٛ
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 ومّمؾ طمٙمؿ اًمٕمٚم٦م

؟ وم٢مٟمف ٓ ُمدظمؾ ًمٚمرأي ذم إصمب٤مت هذا ( )اًمٗم٤محت٦م ريمٜم٤ًم أم ٓ ( )ذم إوًمٞملم، شمتٕملم ( )اعمٗمروو٦م

ٌز أم ـق ضم٤مئـ٦م أهـمُمـغم اًمٕمـوقم ( )ققـح قمغم اجلرُمـح سم٤مخلػ واعمسـؿ، وذم اعمسـاحلٙم

ٙمثر، وم٢من يمؾ ُمقوٍع يٙمقن اًمٙمالم ومٞمف ذم احلٙمؿ اسمتداًء أهق ؟ وأُمثٚم٦م هذا ذم اًمٙمت٥م شم( )ٓ

ُمدظمؾ ًمٚمرأي ذم ذًمؽ طمتك يِمتٖمؾ ومٞمف سم٤مًمتٕمٚمٞمؾ ًمإلصمب٤مت أو  ( )صم٤مسم٧ٌم ذقم٤ًم أم ٓ، ومال

 .ًمٚمٜمٗمل

                                                   

 . 19/ : آظمتٞم٤مر، 38 / اعمٝمذب، : يٜمٔمر.  اًمقضمقب

 (. ب/9  )ف : هن٤مي٦م ( )

 . أشمتٕملم: (د)و( ط)ذم  ( )

ومٛمذه٥م : اشمٗمؼ اًمٕمٚممء قمغم وضمقب اًم٘مراءة ذم اًمريمٕمتلم إوًمٞملم، ًمٙمٜمٝمؿ اظمتٚمٗمقا ومٞمم جيزئ ُمـ اًم٘مراءة( 3)

وم٢من شمرك ىمراءة وم٤محت٦م اًمٙمت٤مب وىمرأ : احلٜمٗمٞم٦م ي٘مرأ ُم٤م شمٞمن، وىمراءة اًمٗم٤محت٦م ؾمٜم٦م وٓ دم٥م، وىم٤مل اجلّم٤مص

 . ـ وٓ شمّمح اًمّمالة إٓ هب٤موم٘مد أؾم٤مء ودمزيف صالشمف، وُمذه٥م اجلٛمٝمقر أن ىمراءة اًمٗم٤محت٦م ريم، همػمه٤م

 . 19/ : آظمتٞم٤مر، 38 / : اعمٝمذب، 3 / : أطمٙم٤مم اًم٘مرآن ًمٚمجّم٤مص، 9  / إم، : يٜمٔمر  

 . ُهَق َُم٤م ُيٚمبس وَمْقق اخلػ: اجلرُمقق( 3)

 . 378/ : اًمنمح اًمٙمبػم، 81 /9هتذي٥م اًمٚمٖم٦م، : يٜمٔمر  

ٕمل إذا يم٤من ومقق اخلػ، وأضم٤مزه إذا ًُمبس واظمتٚمٗمقا ذم ضمقاز اعمسح قمٚمٞمف: وم٠مضم٤مزه احلٜمٗمٞم٦م، وُمٜمٕمف اًمِم٤موم  

 . ًمقطمده أو يم٤من إؾمٗمؾ خمرىّم٤ًم، وقمٜمف ىمقٌل آظمر يقاومؼ احلٜمٗمٞم٦م، وإول اظمتٞم٤مر اًمٜمقوي ذم اعمجٛمقع

 . 133/ : اعمجٛمقع، 91/ : اعمبسقط ًمٚمٛمّمٜمػ، 39/ : إم،  9/ اعمبسقط ًمٚمِمٞمب٤مين، : يٜمٔمر  

واظمتٚمٗمقا ذم اعمسح قمغم اًمٕممُم٦م: ومٛمٜمع ذًمؽ احلٜمٗمٞم٦م  أمجع اًمٕمٚممء قمغم ُمنموقمٞم٦م اعمسح قمغم اخلػ،( 1)

: 3/317: أطمٙم٤مم اًم٘مرآن ًمٚمجّم٤مص،  3/ إم، : يٜمٔمر. واعم٤مًمٙمٞم٦م واًمِم٤مومٕمٞم٦م، وأضم٤مزه احلٜم٤مسمٚم٦م

 . 18 / : اًمذظمػمة، 9  / : اعمٖمٜمل، 91/ اعمبسقط ًمٚمٛمّمٜمػ، 

 . ٓ: (ط)وٓ، وذم : (د)و( ف)ذم  (1)
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 ومّمؾ طمٙمؿ اًمٕمٚم٦م

، ( )واًمقشمر ( )وإوحٞم٦م ( )، ومٜمحق آظمتالف ذم صٗم٦م صدىم٦م اًمٗمٓمر( )وأُم٤م سمٞم٤من صٗمتف

 ، وذم صٗم٦م اعمٚمؽ( )ًم٘مّمد إًمٞمف ُمـ همػم ضُمْٕمؾٍ وآظمتالف ذم صٗم٦م اإلسم٤مٟم٦م سم٤مًمٓمالق قمٜمد ا

 أهق ُمِمؽمٌك سملم اًمزوضملم أم خيتص اًمرضمؾ ( )-ي٘م٤مسمٚمف اًمبدل اًمذي ( )وهق-اًمث٤مسم٧م سم٤مًمٜمٙم٤مح 

 ؟( )سمف 

                                                   

 . احلٙمؿ: أي(  )

ٓ ظمالف ذم وضمقهب٤م قمٜمد اًمٗمري٘ملم، همػم أن اًمِم٤مومٕمٞم٦م يٓمٚم٘مقن قمٚمٞمٝم٤م : ىمٚم٧م.  أهن٤م واضمب٦م أم ٓ :ذم ه٤مُمش إم(  )

اؾمؿ اًمٗمرض، واحلٜمٗمٞم٦م يّمٗمقهن٤م سم٤مًمقضمقب سمٜم٤مًء قمغم أصٚمٝمؿ ذم اًمتٗمريؼ سملم اًمقاضم٥م واًمٗمرض، يمم أؿم٤مر 

 . 1 1/3اعمجٛمقع، : ويٜمٔمر. 3/93ًمذًمؽ اعمّمٜمػ ذم ُمبسقـمف، 

 . احلٜمٗمٞم٦م قمغم اعمٞم٤مؾمػم واعم٘مٞمٛملم، وؾمٜم٦ٌم قمٜمد أيب يقؾمػ واًمِم٤مومٕمل دم٥م قمٜمد مجٝمقر: إوحٞم٦م( 3)

 .    / : اًمتٜمبٞمف، 8/  اعمبسقط ًمٚمٛمّمٜمػ، : يٜمٔمر  

واضم٥م، : ومرض، وذم رواي٦م: ؾمٜم٦م، وذم رواي٦م: ذم رواي٦م ىم٤مل: ورد ومٞمف قمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م صمالث رواي٤مت: اًمقشمر( 3)

 . قر أهن٤م ؾمٜم٦م ُم١ميمدةوهق اًمٔم٤مهر ُمـ ُمذهبف، وقمٜمد ص٤مطمبٞمف واًمِم٤مومٕمٞم٦م واجلٛمٝم

: 33 / : اعمبسقط ًمٚمٛمّمٜمػ، 17 / : اعمٝمذب، 11 / : اًمٙم٤مذم ٓسمـ قمبد اًمؼم، 17 / إم، : يٜمٔمر 

 . 318/ : اًمٗمروع ُمع شمّمحٞمحف، 13/ آظمتٞم٤مر، 

وُمـ أصٚمٜم٤م أن اًمزوج يٛمٚمؽ اإلسم٤مٟم٦م وإزاًم٦م اعمٚمؽ ُمـ همػم سمدل : )، ىم٤مل اعمّمٜمػ رمحف اهللأي ُمـ همػم قمقضٍ ( 1)

اعمٕمروم٦م، . اعمبسقط، ط(. وقمٜمد زومر رمحف اهلل شمٕم٤ممم اصمٜمت٤من، ومٝمل واطمدة سم٤مئٜم٦م قمٜمدٟم٤م، وإن ٟمقى اصمٜمتلم ،وٓ قمدد

1/73 . 

 . آؾمتٛمت٤مع: أي: ذم ه٤مُمش إم( 1)

اطمؽمازًا قمـ اًمٓمالق: ٕن ُِمْٚمؽ اًمٓمالق صم٤مسم٧ٌم : وهق اًمذي ُي٘م٤مسمٚمف اًمبدل: وهق اعمٝمر، وإٟمم ىم٤مل: ذم ه٤مُمش إم( 7)

 . ٓ ي٘م٤مسمٚمف سمدلسم٤مًمٜمٙم٤مح وًمٙمـ 

 .ُِمْٚمُؽ اًمٜمٙم٤مح ظم٤مص سم٤مًمرضمؾ قمٜمد احلٜمٗمٞم٦م، وُمِمؽمٌك سملم اًمزوضملم قمٜمد اًمِم٤مومٕمٞم٦م( 8)

 . 33 / : اهلداي٦م، 81 /1: اًمقؾمٞمط، 1/78اعمٕمروم٦م، . : اعمبسقط ًمٚمٛمّمٜمػ، ط3/9اعمٝمذب، : يٜمٔمر

 رٌء قمٜمدٟم٤م وقمٜمدهٓ ي٘مع . أٟم٤م ُمٜمؽ ـم٤مًمٌؼ : وشمٔمٝمر وم٤مئدة آظمتالف ومٞمم إذا ىم٤مل اًمرضمؾ: وذم ه٤مُمش إم 

= 

تٛاٌ طفح 

انذكى 

ٔاالخرالف 

 فٛٓا
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 ومّمؾ طمٙمؿ اًمٕمٚم٦م

، وذم صٗم٦م ( )أو ذم طمٙمؿ ُمٚمؽ اًمٕملم ( )وذم صٗم٦م ُمٚمؽ اًمٜمٙم٤مح أٟمف ذم طمٙمؿ ُمٚمؽ اعمٜمٗمٕم٦م

، واإلسم٤مطم٦م صٗم٦ٌم قم٤مرو٦ٌم ومٞمف: ( )اًمٓمالق اعمنموع أٟمف ُمب٤مٌح سم٠مصؾ اًمقوع أو ُمٙمروهٌ 

أٟمف ٓزٌم سمٜمٗمس اًمٕم٘مد ] ًمٚمح٤مضم٦م، وذم صٗم٦م اًمبٞمع اعمنموع طم٤مل سم٘م٤مء اعمتٕم٤مىمديـ ذم اعمجٚمس

اًمٞمد ُمـ  ، وذم صٗم٦م اعمٚمؽ اًمث٤مسم٧م سمٕم٘مد اًمرهـ أٟمف ُمٚمؽ( )(3)[أم ُمؽماٍخ إمم ىمٓمع اعمجٚمس

ـ ُمـ ضمٜمس ُم٤م يثب٧م آؾمتٞمٗم٤مء أو ُمٚمؽ اعمٓم٤مًمب٦م سم٤مًمبٞمع ذم اًمدي ( )طم٘مٞم٘م٦م ( )ضمٜمس ُم٤م يثب٧م

، وأُمثٚم٦م هذه اًمٗمّمقل ذم اًمٙمت٥م أيمثر ُمـ أن حتَم، ذيمرٟم٤م ُمـ يمؾ ىمسٍؿ ـمروم٤ًم: ( )سم٤مًمٙمٗم٤مًم٦م

 .ًمبٞم٤من اًمٓمريؼ ًمٚمٛمت٠مُمؾ ومٞمف

                                                   

 . ي٘مع

 . اعمتٕم٦م(: د)ذم  ( )

 . وهق رأي اًمِم٤مومٕمٞم٦م. ًمف طمٙمؿ اعمٜمٗمٕم٦م: مجٝمقر احلٜمٗمٞم٦م أٟمف ذم طمٙمؿ اًمٕملم، وظم٤مًمػ اًمٙمرظمل، وم٘م٤مل(  )

: سمدائع  1/1اعمٕمروم٦م، . : اعمبسقط ًمٚمٛمّمٜمػ، ط311/ : اعمٝمذب،    /9احل٤موي اًمٙمبػم، : يٜمٔمر 

 . 33 / اًمّمٜم٤مئع، 

وإي٘م٤مع اًمٓمالق ُمب٤مٌح، وإن يم٤من ُمبٖمْم٤ًم ذم إصؾ قمٜمد قم٤مُم٦م اًمٕمٚممء، وُمـ اًمٜم٤مس : )اهللىم٤مل اعمّمٜمػ رمحف ( 3)

 .  /1اعمٕمروم٦م، . اعمبسقط، ط(. ُمـ ي٘مقل ٓ يب٤مح إي٘م٤مع اًمٓمالق إٓ قمٜمد اًمرضورة

 (.ب/31 )وهل ذم اًمٕمثمٟمٞم٦م . قمـ اًمٜمسخ٦م اًمٕمثمٟمٞم٦م( ط)زي٤مدٌة ُمـ ( 3)

 . ، وقمٜمد اًمِم٤مومٕمٞم٦م هلم اخلٞم٤مر ُم٤م مل يٗمؽمىم٤مقمٜمد احلٜمٗمٞم٦م يٚمزم اًمبٞمع سمٜمٗمس اًمٕم٘مد (1)

 . 8  /1: سمدائع اًمّمٜم٤مئع، 11 /3 اعمٕمروم٦م، . : اعمبسقط ًمٚمٛمّمٜمػ، ط3/3اعمٕمروم٦م، . إم، ط: يٜمٔمر 

 . سمف(: ط)سمٕمده٤م ذم  (1)

 . سمح٘مٞم٘م٦م(: د)ذم (7) 

يثب٧م سمح٘مٞم٘م٦م ُمٚمؽ اعمٓم٤مًمب٦م سم٤مًمبٞمع، وقمٜمدٟم٤م ُمٚمؽ اًمٞمد ُمـ ضمٜمس ُم٤م [ اًمِم٤مومٕمل]قمٜمده : ذم ه٤مُمش إم (8)

 . آؾمتٞمٗم٤مء

 . وىمد شم٘مدُم٧م اعمس٠مًم٦م ذم ذط اًم٘مٞم٤مس 
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 ومّمؾ طمٙمؿ اًمٕمٚم٦م

، ( )ومٜمحق آظمتالف ذم اعمسح سم٤مًمرأس أٟمف هؾ يسـ شمثٚمٞمثف: وأُم٤م سمٞم٤من اًم٘مسؿ اًمراسمع

ُمسٜمقٟم٤ًم، ومٞمٛمٙمـ شمٕمٚمٞمؾ ذًمؽ ُم٤م هق ُمسٌح وٓ يٙمقن اًمتٙمرار ومٞمف  ( )وم٢مٟمف يقضمد ذم اًمٓمٝم٤مرة

اعمتٗمؼ قمٚمٞمف: ًمتٕمدي٦م احلٙمؿ سمف إمم اًمٗمرع اعمختٚمػ ومٞمف، ويقضمد ذم أقمْم٤مء اًمٓمٝم٤مرة ُم٤م يٙمقن 

ومٞمٙمقن  ،ذًمؽ ًمتٕمدي٦م احلٙمؿ سمف إمم اًمٗمرع ( )اًمتٙمرار ومٞمف ُمسٜمقٟم٤ًم سم٤مٓشمٗم٤مق، ومٞمٛمٙمـ شمٕمٚمٞمؾ

ًمؽ إذا وىمع اًم٘مٞم٤مس ذم ُمقوٕمف ُمـ اجل٤مٟمبلم، صمؿ اًمٙمالم سمٕمد ذًمؽ ي٘مع ذم اًمؽمضمٞمح، ويمذ

قمٚمٞمف يت٠مّدى ومٞمف  ( )اًمّمقم، وم٢من هٜم٤مك أصاًل ُمتٗم٘م٤مً  ( )آظمتالف ذم اؿمؽماط شمٕمٞملم اًمٜمٞم٦م ذم

ًمتٕمدي٦م اًمّمقم سمٛمٓمٚمؼ اًمٜمٞم٦م، وهق اًمٜمٗمؾ اًمذي هق قُملم  ُمنموقم٤ًم ذم وىمتف، ومٞمٛمٙمـ شمٕمٚمٞمؾ ذًمؽ: 

 اًمٜمٞم٦م، ومرٌض ٓ يت٠مّدى إٓ سمتٕمٞملم ( )احلٙمؿ سمف إمم اًمٗمرع، وهٜم٤مك أصٌؾ ذم اًمّمقم اًمذي هق

وهق صقم اًم٘مْم٤مء، ومٞمٛمٙمـ شمٕمٚمٞمؾ ذًمؽ: ًمتٕمدي٦م احلٙمؿ سمف إمم اًمٗمرع، ومٞمٙمقن اًم٘مٞم٤مس ذم 

 .، صمؿ اًمٙمالم ذم اًمؽمضمٞمح سمٕمد ذًمؽ( )ُمقوٕمف ُمـ اجل٤مٟمبلم

                                                   

 . قمٜمد اًمِم٤مومٕمٞم٦م ُيسـ، وقمٜمد احلٜمٗمٞم٦م ٓ ُيسـ(  )

 . 3 / : ُمٜمٝم٤مج اًمٓم٤مًمبلم، 3 / حتٗم٦م اًمٗم٘مٝم٤مء، : يٜمٔمر 

 . سم٤مًمٓمٝم٤مرة: (ف)ذم  ( )

 (. ب/ 7 )د : هن٤مي٦م (3)

 (. 98 / )ط : هن٤مي٦م (3)

 . ٕٟمف اًمّمحٞمح ُمـ طمٞم٨م اإلقمراب: (ط) واعمثب٧م ُمـ أصؾ ُمتٗمؼ،: (د)و( ف)ذم إم و (1)

 (. أ/ 8 ): سمداي٦م (1)

 . 333/ أضم٤مب قمـ هذا إُم٤مم احلرُملم ذم اًمؼمه٤من،  (7)
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 ومّمؾ طمٙمؿ اًمٕمٚم٦م

ويمقن اًمّمقم ومٞمف  ،وم٘مد شمٙمٚمٛمتؿ سم٤مًم٘مٞم٤مس ذم اًمٜمذر سمّمقم يقم اًمٜمحر: وم٢من ىمٞمؾ

 .عم٘م٤ميس٦م ومٞمفُمنموقم٤ًم أم ٓ؟ طمٙمٌؿ ٓ ُمدظمؾ ًمٚمرأي ومٞمف، صمؿ اؿمتٖمٚمتؿ سم٤م

ٕٟم٤م وضمدٟم٤م أصاًل ُمتٗم٘م٤ًم قمٚمٞمف ذم يمقن اًمّمقم ُمنموقم٤ًم ومٞمف وهق ؾم٤مئر إي٤مم، : ىمٚمٜم٤م

وم٠مُمٙمـ شمٕمدي٦م احلٙمؿ سمتٕمٚمٞمٚمف إمم اًمٗمرع، صمؿ يب٘مك وراء ذًمؽ اًمٙمالم ذم أن اًمٜمٝمل اًمذي ضم٤مء 

 قمٛمٚمف يٙمقن ذم إومس٤مد اعمنموع ُمع سم٘م٤مئف ذم -( )وهق أٟمف يقُم قمٞمدٍ -عمٕمٜمًك ذم صٗم٦م هذا اًمٞمقم 

، وهذا ٓ ٟمثبتف سم٤مًمرأي وإٟمم ٟمثبتف سمدًمٞمؾ ( )أو ذم رومع اعمنموع واٟمتس٤مظمف ( )إصؾ ُمنموقم٤مً 

اًمٜمص، وهق اًمرضمقع إمم ُمقضم٥م اًمٜمٝمل أٟمف آٟمتٝم٤مء قمغم وضمٍف يب٘مك ًمٚمٛمٜمتٝمل اظمتٞم٤مٌر ومٞمف، 

 .( )يمم ىمررٟم٤م

ُمتك اؿمتٖمؾ سم٤مًمتٕمٚمٞمؾ سم٤مًمرأي، وم٤مًمذي ُيؼ قمغم  ( )وىمد شمبلم سمم ذيمرٟم٤م أن اعمجٞم٥م

 هؾ هق حمؾ  ًمف، وأن ُم٤م ٟمذيمره ُمـ اًمٕمٚم٦م هؾ يتٕمّدى: أن يٜمٔمر أوًٓ أن اعمتٜم٤مَزَع ومٞمف ( )اًمس٤مئؾ

                                                   

 (. أ/33 )ف : هن٤مي٦م ( )

 . يمم هق ُمذهبٜم٤م: ذم ه٤مُمش إم ( )

 . اًمِم٤مومٕمل: أي. اهـ. يمم هق ُمذهبف: ذم ه٤مُمش إم (3)

م سمقصٗمف هؾ : وهذه ُمس٠مًم٦م   . ٓ: ٟمٕمؿ، وقمٜمد أيب طمٜمٞمٗم٦م: ُيْم٤مد وضمقب أصٚمف؟ قمٜمد اًمِم٤مومٕملاعُمحر 

 . 8  / : اإلطمٙم٤مم ًممُمدي، 73 / اًمٙمت٤مب اإلؾمالُمل، . اًمبزدوي ُمع اًمٙمِمػ، ط: يٜمٔمر ذم اعمس٠مًم٦م 

وىمد أوم٤مض ذم . ، ُمـ اعمٓمبقع 8/ سمٞم٤من ُمقضم٥م إُمر ذم طمؼ اًمٙمٗم٤مر، : ذم هذا اًمٙمت٤مب، ذم ومّمؾ (3)

 . ذطمٝم٤م

 . ُُمٕمٚم اًل، وُُمستِدًٓ : وُيسٛمك أيْم٤مً . ي ٟمّم٥م ٟمٗمسف إلصمب٤مت احلٙمؿهق اًمذ: اعمجٞم٥م(1) 

 .  3/37: ذح اًمٙمقيم٥م اعمٜمػم، 33: اإليْم٤مح ٓسمـ اجلقزي، ص: يٜمٔمر 

 . 77: ُمٕمجؿ ُم٘م٤مًمٞمد اًمٕمٚمقم، ص. هق ُمـ يس٠مل ٟمّم٥م اًمدًمٞمؾ: اًمس٤مئؾ(1) 
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 ومّمؾ طمٙمؿ اًمٕمٚم٦م

وم٢من مل يٙمـ هبذه اًمّمٗم٦م ٓ يِمتٖمؾ سم٤مٓقمؽماض قمغم قمٚمتف، وًمٙمـ  ؟( )احلٙمؿ سمف إمم ومرعٍ 

، وأٟمف مم٤م ٓ يّمٚمح أن يٙمقن طمج٦ًم ( )ًمف سمٓمريؼ اًمٗم٘مف أن هذا اًمتٕمٚمٞمؾ ذم همػم ُمقوٕمف ( )ُيبلّم 

 آظمر، أو يبلم سمٓمريؼ اًمٗم٘مف أٟمف شمٕمٚمٞمٌؾ صحٞمٌح ذم حمٚمف ُمقاومٌؼ 
ٍ
طمتك يتحقل اعمجٞم٥م إمم رء

واهلل . ًمٓمريؼ اًمسٚمػ ذم شمٕمٚمٞمالهتؿ: ًمٞمٙمقن ُم٤م ضمرى سمٕمد ذًمؽ سمٞمٜمٝمم قمغم ـمريؼ اًمٗم٘مف

 .( )أقمٚمؿ

 

 

  

                                                   

 . اًمٗمرع: (ط)ذم ( ) 

 . بلمتي: (ط)ذم  ( )

 .ُمقوع: (ف)ذم  (3)

 (. د)و( ط)و( ف)ذم  همػم ُمثب٧ٍم واهلل أقمٚمؿ، : ىمقًمف (3)
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 ٤مس وآؾمتحس٤منومّمؾ ذم سمٞم٤من اًم٘مٞم

 ومّمؾ

 ذم سمٞم٤من اًم٘مٞم٤مس وآؾمتحس٤من
 انمٛاط ٔاالعرذغاٌ فٙ تٌٛافظم 

٠من اًم٘مسؿ اًمراسمع اًمذي سمٞمٜم٤مه ذم اًمٗمّمؾ اعمت٘مدم يِمتٛمؾ قمغم اقمٚمؿ سم: ىم٤مل ريض اهلل قمٜمف

ذم شمّمٜمٞمٍػ  ( )هذيـ اًمقضمٝملم، وهق اًم٘مٞم٤مس وآؾمتحس٤من قمٜمدٟم٤م، وىمد ـمٕمـ سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء

                                                   

، إلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل رمحف اهللُيٞمك سمـ أيمثؿ، وىمد اؿمتٝمر آقمؽماض قمغم آؾمتحس٤من قمـ ا: ؾمٞم٠ميت أٟمف يٕمٜمل ( )

، وصٜمّػ (اؾمتحسٜم٧م، أضم٤مز ًمٜمٗمسف أن ينمع ذم اًمديـ: إذا أضم٤مز ًمٜمٗمسف(: )9  /1) ذم إم وم٘مد ىم٤مل

أصح٤مب أيب طمٜمٞمٗم٦م إذا ىم٤مًمقا : ) قمـ اإلُم٤مم أمحد رمحف اهلل أٟمف ىم٤مليمت٤مسم٤ًم ذم إسمٓم٤مل آؾمتحس٤من، وروي 

ـُ هذا وٟمدع اًم٘مٞم٤مس، ومَٞمَدقمقن اًمذي يزقمٛمقن أٟمف احلؼ : ؿمٞمئ٤ًم ظمالف اًم٘مٞم٤مس، ىم٤مًمقا ٟمستحس

ًمٙمـ إصقًمٞملم ُمـ أشمب٤مع اإلُم٤مم أمحد ذيمروا أٟمف ُيت٩م سم٤مٓؾمتحس٤من، وهق ُمذه٥م (. سم٤مٓؾمتحس٤من 

ه حمٛمقٌل قمغم ُمـ يستحسـ إصمب٤مت إطمٙم٤مم سم٤مًمتِمٝمل وُمٞمؾ اًمٜمٗمس إمم اجلٛمٝمقر، وإٟمٙم٤مر اًمِم٤مومٕمل وهمػم

، ي١ميد ذًمؽ ىمقل اًمِم٤مومٕمل ذم رؾم٤مًمتف  سمال دًمٞمؾ ذقمل 
ٍ
، (إٟمم آؾمتحس٤من شمٚمذذ(: ) 137: ص) رء

وم٢من ، وهذا ٓ ي٘مقل سمف أطمٌد ُمـ أهؾ اًمٗم٘مف يمم سمّٞمٜمف اعمّمٜمػ، ورهمؿ هذا اخلالف اعمِمٝمقر واجلدل اًمٓمقيؾ

ري٘ملم ًمٗمٔمّل، واجلٛمٞمع ىم٤مئٌؾ سمف، وإن مل يسٛمف سمٕمْمٝمؿ اؾمتحس٤مٟم٤ًم: ٕن آؾمتحس٤من اًمذي اًمٜمزاع سملم اًمٗم

إن (: ) 973/ )أٟمٙمره اعمٜمٙمرون ًمٞمس هق اًمذي أصمبتف اًم٘م٤مئٚمقن سمف، وهلذا ىم٤مل اًمِمػمازي ذم ذح اًمٚمٛمع 

 اًمسٛمٕم٤مين وىم٤مل، (ومٜمحـ ٟم٘مقل سمف وارشمٗمع اخلالف ، قمغم ُم٤م ىم٤مل اًمٙمرظمل -أي إطمٜم٤مف-يم٤من ُمذهبٝمؿ 

وم٢من : واقمٚمؿ أن ُمرضمع اخلالف ُمٕمٝمؿ ذم هذه اعمس٠مًم٦م إمم ٟمٗمس اًمتسٛمٞم٦م(: )73 / )ذم ىمقاـمع إدًم٦م 

ي٘مقًمقٟمف ًمتٗمسػم  يواًمذ، آؾمتحس٤من قمغم اًمقضمف اًمذي فمٜمف سمٕمض أصح٤مسمٜم٤م ُمـ ُمذهبٝمؿ ٓ ي٘مقًمقن سمف

اًمتٗمت٤مزاين ذم  وىم٤مل(. وهذا ٓ ٟمٜمٙمره. اًمٕمدول ذم احلٙمؿ ُمـ دًمٞمؾ إمم دًمٞمؾ هق أىمقى ُمٜمف: هق ُمذهبٝمؿ سمف

وىم٤مل اسمـ ىمداُم٦م ذم ، (واحلؼ أٟمف ٓ يقضمد ذم آؾمتحس٤من ُم٤م يّمٚمح ًمٚمٜمزاع(: ) 1 / )ذح اًمتٚمقيح 

اًم٘مقل سم٤مٓؾمتحس٤من ُمذه٥م أمحد رمحف اهلل، وهق أن : ىم٤مل اًم٘م٤ميض يٕم٘مقب): (17 : ص)اًمروو٦م، 

ف، ومال وم٤مئدة ذم آظمتالف ذم شمؽمك طمٙمًم إمم طمٙمٍؿ هق أومم ُمٜمف، وهذا مم٤م ٓ ُيٜمٙمر وإن اظمتُٚمِػ ذم شمسٛمٞمت

  .(آصٓمالطم٤مت ُمع آشمٗم٤مق ذم اعمٕمٜمك

= 
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 ومّمؾ ذم سمٞم٤من اًم٘مٞم٤مس وآؾمتحس٤من

اًم٘م٤مئٚمقن : ( )أٟم٤م شمريمٜم٤م اًم٘مٞم٤مس واؾمتحسٜم٤م، وىم٤مل إٓ: ًمف قمغم قمب٤مرة قمٚممئٜم٤م ذم اًمٙمت٥م

، ويزقمٛمقن أهنؿ ( )قمٞم٦مٌ سم٤مٓؾمتحس٤من يؽميمقن اًمٕمٛمؾ سم٤مًم٘مٞم٤مس اًمذي هق طمج٦ٌم ذ

يستحسٜمقن ذًمؽ، ويمٞمػ ُيستحسـ شمرك احلج٦م واًمٕمٛمؾ سمم ًمٞمس سمحج٦ٍم: ٓشمب٤مع هقًى أو 

طمؼ،  ( )وم٢من يم٤مٟمقا يريدون شمرك اًم٘مٞم٤مس اًمذي هق طمج٦ٌم، وم٤محلج٦م اًمنمقمٞم٦م! ؿمٝمقة ٟمٗمسٍ 

وُم٤مذا سمٕمد احلؼ إٓ اًمْمالل، وإن يم٤مٟمقا يريدون شمرك اًم٘مٞم٤مس اًمب٤مـمؾ ذقم٤ًم، وم٤مًمب٤مـمؾ مم٤م ٓ 

ُيِمتٖمؾ سمذيمره، وىمد ذيمروا ذم يمتبٝمؿ ذم سمٕمض اعمقاوع أٟم٤م ٟم٠مظمذ سم٤مًم٘مٞم٤مس، وم٢من يم٤من اعمراد 

زون إظمذ سم٤مًمب٤مـمؾ( )هذا ُمـ هذا اجلٜمس ُم٤م يٙمقن دًمٞمؾ ىمٚم٦م احلٞم٤مء  ( )وذيمر. ، ومٙمٞمػ جيق 

 .( )وىمٚم٦م اًمقرع ويمثرة اًمتٝمقر ًم٘م٤مئٚمف

                                                   

: اعمٕمتٛمد، 7/337: يمت٤مب إسمٓم٤مل آؾمتحس٤من ًمٚمِم٤مومٕمل سمذيؾ إم، 137: اًمرؾم٤مًم٦م، ص: يٜمٔمر  

: اعمحّمقل ًمٚمرازي، 339/ : اعمستّمٗمك، 3 3/1: ىمقاـمع إدًم٦م، 3/338: اًمتٚمخٞمص، 91 / 

: ىم٤مقمدة ذم آؾمتحس٤من ًمِمٞمخ اإلؾمالم اسمـ  31: ص: اعمسقدة، 137: : سمذل اًمٜمٔمر، ص3  /1

: 93 /1اعمقاوم٘م٤مت، : 8/91اًمبحر اعمحٞمط، : 3/1: يمِمػ إهار ًمٚمبخ٤مري، 37: شمٞمٛمٞم٦م، ص

: ومقاشمح 7 3/3ذح اًمٙمقيم٥م، :    /3: اًمت٘مرير واًمتحبػم،  1 / اًمتٚمقيح قمغم اًمتقوٞمح، 

 . 3  / اًمس٤مئؾ،  : إضم٤مسم٦م3 3/ اًمرمحقت، 

 . ُيٞمك سمـ أيمثؿ، ىم٤ميض سمٖمداد: أي: ذم ه٤مُمش إم ( )

 (. 99 / )ط : هن٤مي٦م ( )

 . هق(: ط)و( ف)سمٕمده٤م ذم ( 3)

 . اًم٘مٞم٤مس اًمب٤مـمؾ: أي: ذم ه٤مُمش إم( 3)

 (. ب/ 8 ): سمداي٦م( 1)

ٚمٝمجٛم٦م ًم ٟمتٞمج٦مً ، ٕمتذر ًمٚمٛمّمٜمػ رمحف اهلل قمـ ىمسقشمف ذم اًمٙمالم: سم٠مهن٤م ردُة ومٕمٍؾ شمبَِع ومٞمٝم٤م ُمِم٤مخيف اعمت٘مدُملميُ ( 1)

= 
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 ومّمؾ ذم سمٞم٤من اًم٘مٞم٤مس وآؾمتحس٤من

: ٘مقل اًمرضمؾوضمقد اًمٌمء طمسٜم٤ًم، ي: آؾمتحس٤من ًمٖم٦مً : ومٜم٘مقل وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ

ـمٚم٥م إطمسـ : ، أو ُمٕمٜم٤مه( )اقمت٘مدشمف طمسٜم٤ًم قمغم ود آؾمت٘مب٤مح: اؾمتحسٜم٧م يمذا، أي

ہ ہہ ھ ھ ھ چ : ٤مل شمٕم٤مممـًمالشمب٤مع اًمذي هق ُم٠مُمقٌر سمف، يمم ىم

 .( )چھ

اًمٕمٛمؾ سم٤مٓضمتٝم٤مد وهم٤مًم٥م اًمرأي ذم شم٘مدير ُم٤م ضمٕمٚمف : ( )٤منـوهق ذم ًمس٤من اًمٗم٘مٝم٤مء ٟمققم

         ﮺   ﮸ ﮹  ﮷   ﮶چ : ـقًمف شمٕم٤مممقرة ذم ىمـتٕم٦م اعمذيماًمنمع ُمقيمقًٓ إمم آرائٜم٤م ٟمحق اعم

ط أن يٙمقن سم٤معمٕمروف، ومٕمرومٜم٤م ( )أوضم٥م ذًمؽ سمحس٥م اًمٞمس٤مر واًمٕمنة ( )چ﮻  ، وَذَ

 .أن اعمراد ُم٤م ُيٕمرف اؾمتحس٤مٟمف سمٖم٤مًم٥م اًمرأي

وٓ ُئمـ سم٠مطمٍد ُمـ ، ( )چۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈچ : ويمذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم

 .ؾمتحس٤مناًمٗم٘مٝم٤مء أٟمف خي٤مًمػ هذا اًمٜمقع ُمـ آ

                                                   

 . ٝمقه٤م ذم ىمقهلؿ سم٤مٓؾمتحس٤من ىمبؾ أن يتٗمٝمؿ اعمخ٤مًمٗمقن ُم٤م ي٘مّمدوٟمف هبذا اعمّمٓمٚمحاًمتل واضم

، "طمسـ" : ًمس٤من اًمٕمرب، ُم٤مدة17/ : اعم٘م٤ميٞمس ذم اًمٚمٖم٦م، 97 /3اعمحٙمؿ واعمحٞمط إقمٔمؿ، : يٜمٔمر(  )

 3/  3 . 

 . 8 ، 7 : ُمـ أيتلم: ؾمقرة اًمزُمر(  )

: 93 / : يمِمػ إهار ًمٚمٜمسٗمل، 3/78: شمٞمسػم اًمتحرير، 33 /3اًمٗمّمقل ًمٚمجّم٤مص، : يٜمٔمر( 3)

 . 3 3/ ومقاشمح اًمرمحقت، 

 . 31 : ُمـ أي٦م: ؾمقرة اًمب٘مرة( 3)

 (. أ/73 )د : هن٤مي٦م (1)

 . 33 : ُمـ أي٦م: ؾمقرة اًمب٘مرة( 1)

ذؼشٚف 

االعرذغاٌ 

 نغح

االعرذغاٌ 

فٙ 

االططالح 

 َٕػاٌ
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 ومّمؾ ذم سمٞم٤من اًم٘مٞم٤مس وآؾمتحس٤من

ًمٚم٘مٞم٤مس اًمٔم٤مهر اًمذي شمسبؼ إًمٞمف  ( )هق اًمدًمٞمؾ اًمذي يٙمقن ُمٕم٤مِرو٤مً : واًمٜمقع أظمر

 إوه٤مم ىمبؾ إٟمٕم٤مم اًمت٠مُمؾ ومٞمف، وسمٕمد إٟمٕم٤مم اًمت٠مُمؾ ذم طمٙمؿ احل٤مدصم٦م وأؿمب٤مهٝم٤م ُمـ إصقل

اًمٕمٛمؾ سمف هق اًمقاضم٥م، ومسٛمقا ذًمؽ  ( )، وإن( )ئمٝمر أن اًمدًمٞمؾ اًمذي قم٤مروف ومقىمف ذم اًم٘مقة

ًمٚمتٛمٞمٞمز سملم هذا اًمٜمقع ُمـ اًمدًمٞمؾ وسملم اًمٔم٤مهر اًمذي شمسبؼ إًمٞمف إوه٤مم ىمبؾ  اؾمتحس٤مٟم٤مً 

دًمٞمٚمف، وهق  ( )اًمت٠مُمؾ، قمغم ُمٕمٜمك أٟمف ُيمل سم٤محلٙمؿ قمـ ذًمؽ اًمٔم٤مهر: ًمٙمقٟمف ُمستحسٜم٤ًم سم٘مقة

ٟمٔمػم قمب٤مرات أهؾ اًمّمٜم٤مقم٤مت ذم اًمتٛمٞمٞمز سملم اًمٓمرق: عمٕمروم٦م اعمراد، وم٢من أهؾ اًمٜمحق 

ًمتٗمسػم، وهذا َٟمّْم٥ٌم قمغم اعمّمدر، وهذا َٟمّْم٥ٌم قمغم اًمٔمرف، هذا َٟمّْم٥ٌم قمغم ا: ي٘مقًمقن

، وُم٤م ووٕمقا هذه اًمٕمب٤مرات إٓ ًمٚمتٛمٞمٞمز سملم إدوات ( )وهذا َٟمّْم٥ٌم قمغم اًمتٕمج٥م

ر ـ، وهذا ُمـ اًمبح( )قيؾـهذا ُمـ اًمبحر اًمٓم: وأهؾ اًمٕمروض ي٘مقًمقن. اًمٜم٤مصب٦م

                                                   

 (. ب/33 )ف : هن٤مي٦م ( )

 :: اًمتبٍمة، ص3/838اعمٕمتٛمد، : ذم ومٞمف اًم٘مقل ، وحت٘مٞمؼإصقًمٞملم قمٜمد آؾمتحس٤من شمٕمريػ يٜمٔمر ( )

شمٜم٘مٞمح  : ذح11 /3ًممُمدي،  : اإلطمٙم٤مم71 / : اعمستّمٗمك، 11: ص: احلدود ًمٚمب٤مضمل، 393

:  31: : اعمسقدة، ص3/3، اًمتٜم٘مٞمح قمغم : اًمتقوٞمح3/7إهار،  : يمِمػ 31: ، صاًمٗمّمقل

: ومقاشمح اًمرمحقت، 3/78، اًمتحرير : شمٞمسػم11 /3، اًمٕم٘مقل : ُمٜم٤مه٩م33 : ، صاًمٓمقذم خمتٍم

 .  8 / : إرؿم٤مد اًمٗمحقل، 3 3/ 

 . وم٢من(: ط)ذم ( 3)

 . ًم٘مقة(: ط)ذم  (3)

 (. 33 / )ط : هن٤مي٦م (1)

: اًمٙم٤مذم ذم 13: اًمٕمروض ٓسمـ ضمٜمل، ص: ومٕمقًمـ ُمٗم٤مقمٞمٚمـ أرسمع ُمرات، يٜمٔمر: ُم٤م يم٤من قمغم وزن: هق( 1)

 .   : اًمٕمروض واًم٘مقاذم، ص

ذؼشٚف 

االعرذغاٌ 

 اططالدا
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 ٤مس وآؾمتحس٤منومّمؾ ذم سمٞم٤من اًم٘مٞم

ٜم٤م قمب٤مرة اًم٘مٞم٤مس ، ومٙمذًمؽ اؾمتٕممل قمٚممئ( )، وهذا ُمـ اًمبحر اعمديد( )٤مربـاعمت٘م

وآؾمتحس٤من: ًمٚمتٛمٞمٞمز سملم اًمدًمٞمٚملم اعمتٕم٤مرولم، وختّمٞمص أطمدمه٤م سم٤مٓؾمتحس٤من: ًمٙمقن 

اًمٕمٛمؾ سمف ُمستحسٜم٤ًم، وًمٙمقٟمف ُم٤مئاًل قمـ ؾمٜمـ اًم٘مٞم٤مس اًمٔم٤مهر، ومٙم٤من هذا آؾمؿ ُمستٕم٤مرًا: 

ًمقضمقد ُمٕمٜمك آؾمؿ ومٞمف، سمٛمٜمزًم٦م اًمّمالة، وم٢مهن٤م اؾمٌؿ ًمٚمدقم٤مء، صمؿ ُأـمٚم٘م٧م قمغم اًمٕمب٤مدة 

 .ٚم٦م قمغم إريم٤من ُمـ إومٕم٤مل وإىمقال: عم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ اًمدقم٤مء قم٤مدةً اعمِمتٛم

صمؿ اؾمتحس٤من اًمٕمٛمؾ سم٠مىمقى اًمدًمٞمٚملم ٓ يٙمقن ُمـ اشمب٤مع اهلقى وؿمٝمقة اًمٜمٗمس ذم 

 
ٍ
 .رء

وأيُّ . ( )أؾمتح٥م ذًمؽ: وىمد ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل ذم ٟمٔم٤مئر هذا
: ومرٍق سملم ُمـ ي٘مقل ( )

أومّمح اًمٚمٖمتلم، وأىمرب إمم  سمؾ آؾمتحس٤من! أؾمتحبف؟: أؾمتحسـ يمذا، وسملم ُمـ ي٘مقل

 .( )ُمقاوم٘م٦م قمب٤مرة اًمنمع ذم هذا اعمراد

                                                   

ٙم٤مذم ذم اًمٕمروض : اًم 1 : اًمٕمروض ٓسمـ ضمٜمل، ص: ومٕمقًمـ صممين ُمرات، يٜمٔمر: ُم٤م يم٤من قمغم وزن: هق(  )

 . 9  : واًم٘مقاذم، ص

 .، صممين ُمرات، أو وم٤مقمالشمـ وم٤مقمٚمـ وم٤مقمالشمـ، ُمرشملموم٤مقمالشمـ وم٤مقمٚمـ: ُم٤م يم٤من قمغم وزن: هق(  )

 .  3: : اًمٙم٤مذم ذم اًمٕمروض واًم٘مقاذم، ص18: اًمٕمروض ٓسمـ ضمٜمل، ص: يٜمٔمر

وأؾمتح٥م إذا ، أن يٚمبك صمالصم٤مً  ؿ اعمّمكمأؾمتح٥م إذا ؾمٚم  : )ىم٤مهل٤م ذم قمدة ُمقاـمـ ذم يمت٤مسمف إم، وُمٜمٝم٤م ىمقًمف (3)

 . 17 / اعمٕمروم٦م، . إم، ط(.  ومرغ ُمـ اًمتٚمبٞم٦م أن يتبٕمٝم٤م اًمّمالة قمغم اًمٜمبل 

 (. أ/83 ): سمداي٦م( 3)

 . ؾمٞم٠ميت ىمريب٤ًم سمبٕمض إُمثٚم٦م اًمتل شم١ميد ُم٤م ذه٥م إًمٞمف( 1)
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 ومّمؾ ذم سمٞم٤من اًم٘مٞم٤مس وآؾمتحس٤من

ـ  سمٕمض اعمت٠مظمريـ ُمـ أصح٤مسمٜم٤م أن اًمٕمٛمؾ سم٤مٓؾمتحس٤من أومم ُمع ضمقاز اًمٕمٛمؾ  وفم

اًمٕمٛمؾ سم٤معم١مصمر أومم  ( ): سم٤مًم٘مٞم٤مس ذم ُمقوع آؾمتحس٤من، وؿمّبف ذًمؽ سم٤مًمٓمرد ُمع اعم١مصمر، ىم٤مل

 .( )وإن يم٤من اًمٕمٛمؾ سم٤مًمٓمرد ضم٤مئزاً 

: وهذا وهٌؿ قمٜمدي: وم٢من اًمٚمٗمظ اعمذيمقر ذم اًمٙمت٥م ذم أيمثر اعمس٤مئؾ: اهلل قمٜمفىم٤مل ريض 

إٓ أٟم٤م شمريمٜم٤م هذا اًم٘مٞم٤مس، واعمؽموك ٓ جيقز اًمٕمٛمؾ سمف، وشم٤مرًة ي٘مقل إٓ أين أؾمت٘مبح ذًمؽ، 

، ومٕمرومٜم٤م أن اًمّمحٞمح شمرك ( )وُم٤م جيقز اًمٕمٛمؾ سمف ُمـ اًمدًمٞمؾ ذقم٤ًم، وم٤مؾمت٘مب٤مطمف يٙمقن يمٗمراً 

وع اًمذي ٟم٠مظمذ سم٤مٓؾمتحس٤من، وسمف يتبلم أن اًمٕمٛمؾ سم٤مٓؾمتحس٤من ٓ اًم٘مٞم٤مس أصاًل ذم اعمق

وىمد ىم٤مل ذم . يٙمقن ُمع ىمٞم٤مم اعمٕم٤مرو٦م، وًمٙمـ سم٤مقمتب٤مر ؾم٘مقط إوٕمػ سم٤مٕىمقى أصالً 

إذا دظمؾ مج٤مقم٦ٌم اًمبٞم٧م، ومجٕمقا اعمت٤مع، ومحٛمٚمقه قمغم فمٝمر أطمدهؿ، وم٠مظمرضمف : ( )يمت٤مب اًمنىم٦م

 .ظم٤مص٦ًم، وذم آؾمتحس٤من ي٘مٓمٕمقن مجٞمٕم٤مً  ( )ذم اًم٘مٞم٤مس اًم٘مٓمع قمغم احلّمل: وظمرضمقا ُمٕمف

                                                   

 . وم٢من(: ط)سمٕمده٤م ذم (  )

إؿم٤مرًة إمم أٟمف : ٤م أطمد اًم٘مٞم٤مؾملم، ًمٙمٜمف يسٛمك سمفوإٟمم آؾمتحس٤من قمٜمدٟم: يِمػم سمذًمؽ إمم اًمبزدوي، وقمب٤مرشمف(  )

 . اًمقضمف إومم ذم اًمٕمٛمؾ سمف، وأن اًمٕمٛمؾ سم٤مٔظمر ضم٤مئٌز يمم ضم٤مز اًمٕمٛمؾ سم٤مًمٓمرد، وإن يم٤من إصمر أومم ُمٜمف

 . 3/7أصقل اًمبزدوي ُمع اًمٙمِمػ،   

 . 333: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، ص. شم٘مقيؿ إدًم٦م، ط: يٜمٔمر (3)

 . حمٛمد سمـ احلسـ: ي٘مّمد( 3)

 . 7  /9اعمبسقط ًمٚمٛمّمٜمػ، : 13 : دار اسمـ طمزم، ص. اجل٤مُمع اًمّمٖمػم، ط: ٜمٔمر ذم اعمس٠مًم٦مي  

 . احل٤مُمؾ(: ف)ذم ( 1)

سد 

انًظُف 

ػهٗ 

انثضدٔ٘ 

فٙ ذجٕٚضِ 

انؼًم 

تانمٛاط 

فٙ يٕػغ 

 االعرذغاٌ
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 ومّمؾ ذم سمٞم٤من اًم٘مٞم٤مس وآؾمتحس٤من

ذم اًم٘مٞم٤مس : إذا اظمتٚمػ ؿمٝمقد اًمزٟم٤م ذم اًمزاويتلم ذم سمٞم٧ٍم واطمدٍ : ( )احلدود ( )وىم٤مل ذم

أن احلد يس٘مط سم٤مًمِمبٝم٦م،  ( )وُمٕمٚمقمٌ . ٓ ُُيدُّ اعمِمٝمقد قمٚمٞمف، وذم آؾمتحس٤من ُي٘م٤مم احلد

 .حلد ذم ُمقوع اًمِمبٝم٦م؟وأدٟمك درضم٤مت اعمٕم٤مرو٦م إيراث اًمِمبٝم٦م، ومٙمٞمػ ُيستحسـ إىم٤مُم٦م ا

ح ( ): ويمذًمؽ ىم٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م وحمٛمٌد رمحٝمم اهلل ُيّمح 
. ( )ردُة اًمّمبل اؾمتحس٤مٟم٤مً  ( )

ُح اعمقضِم٥ُم ًمإلؾمالم وإن يم٤من هق أوٕمػ،  وُمٕمٚمقٌم أن قمٜمد ىمٞم٤مم دًمٞمؾ اعمٕم٤مرو٦م ُيرضم 

 ردة ُمع سم٘م٤مء دًمٞمؾ ُمقضم٥ماحلٙمؿ سم٤مًم ( )يم٤معمقًمقد سملم يم٤مومٍر وُمسٚمٛم٦ٍم، ويمٞمػ ُيستحسـ

ؾمالم؟ ومٕمرومٜم٤م أن اًم٘مٞم٤مس ُمؽموٌك أصاًل ذم اعمقوع اًمذي يٕمٛمؾ ومٞمف سم٤مٓؾمتحس٤من، وإٟمم اإل

شمٕم٤مرض اًمدًمٞمٚملم سم٤مقمتب٤مر أصؾ اًمقوع ذم يمؾ واطمٍد ُمـ اًمٜمققملم، ٓ أن سمٞمٜمٝمم  ( )ؾمّٛمٞمٜم٤ممه٤م

 .ُمٕم٤مرو٦ٌم ذم ُمقوٍع واطمدٍ 

                                                   

 . يمت٤مب(: ط)سمٕمده٤م ذم (  )

 . 31 / : اهلداي٦م،  9/1اعمبسقط ًمٚمٛمّمٜمػ، : 38 : دار اسمـ طمزم، ص. اجل٤مُمع اًمّمٖمػم، ط: يٜمٔمر ( )

 (. أ/ 3 )ف : هن٤مي٦م (3)

 . ( 3 / )ط : هن٤مي٦م (3)

 . شمّمحح(: ط)ذم ( 1)

 . يقؾمػ، ورواي٦م قمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م أسمق ىمقل ، وهقيّمح ٓ اًم٘مٞم٤مس وذم: إم ه٤مُمش ذم (1)

 . 13 /1: اًمبحر اًمرائؼ، 33 /7: سمدائع اًمّمٜم٤مئع، 33 /3 اعمبسقط ًمٚمٛمّمٜمػ، : اعمس٠مًم٦م ذميٜمٔمر   

 (. ب/73 )د : هن٤مي٦م (7)

  أوضمبتؿ أٟمتؿ: ُي٘م٤مل أن وهقُم٘مّدٍر،  ؾم١مالٍ  قمغم ضمقاٌب : ؾمّٛمٞمٜم٤ممه٤م وإٟمم: ىمقًمف: إم ه٤مُمش ذم (8)

 يٛمٙمـ اعمٕم٤مرو٦م سمٞمٜمٝمم؟  ، ومٙمٞمػاًم٘مٞم٤مس ؾم٘مقط
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 ومّمؾ ذم سمٞم٤من اًم٘مٞم٤مس وآؾمتحس٤من

ا طمْم٧م، إذ: إذا ىم٤مل ُٓمرأشمف :( )واًمدًمٞمؾ قمغم أن اعمراد هذا ُم٤م ىم٤مل ذم يمت٤مب اًمٓمالق

سم٤مقمتب٤مر اًمٔم٤مهر، اًم٘مٞم٤مس ومٙمذهب٤م اًمزوج، وم٢مهن٤م ٓ شُمّمّدُق ذم . طمْم٧م ( ):وم٘م٤مًم٧م. وم٠مٟم٧م ـم٤مًمٌؼ 

وهق أن احلٞمض ذط اًمٓمالق، يمدظمقهل٤م اًمدار ويمالُِمٝم٤م زيدًا، وذم آؾمتحس٤من شَمْٓمُٚمْؼ: ٕن 

ومال سمد ُمـ ىمبقل ىمقهل٤م ومٞمف سمٛمٜمزًم٦م اعمحب٦م احلٞمض رٌء ذم سم٤مـمٜمٝم٤م ٓ ي٘مػ قمٚمٞمف همػمه٤م، 

 .بٖمضواًم

ذم ؾم٤مئر  ( )أن: يٕمٜمل سمف. ( )وىمد يدظمؾ ذم هذا آؾمتحس٤من سمٕمض اًم٘مٞم٤مس: ىم٤مل

إطمٙم٤مم اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤محلٞمض ىمبٚمٜم٤م ىمقهل٤م، ٟمحق طمرُم٦م اًمقطء واٟم٘مْم٤مء اًمٕمدة، وم٤مقمتب٤مر هذا 

أصاًل: ًم٘مقة دًمٞمؾ  ( )احلٙمؿ سمس٤مئر إطمٙم٤مم ٟمقع ىمٞم٤مٍس، صمؿ شُمِرَك اًم٘مٞم٤مُس إول

ڇ چ : سم٤مإلظمب٤مر قمم ذم رمحٝم٤م ُمٜمٝمٞم٦ٌم قمـ اًمٙمتمن، ىم٤مل شمٕم٤مممآؾمتحس٤من، وهق أهن٤م ُم٠مُمقرٌة 

وُمـ رضورة اًمٜمٝمل قمـ اًمٙمتمن يمقهن٤م أُمٞمٜم٦ًم ذم  ( )چڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 

                                                   

: 13/ ، ًمٚمجّم٤مص اًم٘مرآن : أطمٙم٤مم33 : اًمّمٖمػم ُمع ذطمف اًمٜم٤مومع اًمٙمبػم، ص اجل٤مُمع: يٜمٔمر ( )

 . 1/81، ًمٚمٛمّمٜمػ اعمبسقط: 31 /3اًمٗمّمقل ًمٚمجّم٤مص، 

 . ىمد(: ط)سمٕمده٤م ذم (  )

 . يقاومؼ هذا آؾمتحس٤من: أي: ذم ه٤مُمش إم( 3)

 (. ب/83 : )سمداي٦م( 3)

 . وهق أن يٙمقن اًم٘مقل ىمقل اًمزوج: ذم ه٤مُمش إم( 1)

اًمِم٤مرع ٟمٗمك احلؾ، ويٚمزم ُمـ : شمٕمٚمٞمٌؼ قمغم أي٦م، وٟمّمف، ، وذم ه٤مُمش إم8  ُمـ أي٦م : ؾمقرة اًمب٘مرة( 1)

ويٚمزم أن يٙمقن ىمقهل٤م ُم٘مبقًٓ  ٟمٗمل احلؾ إصمب٤مت احلرُم٦م، وإذا يم٤من اًمٙمتمن طمراُم٤ًم يٙمقن أُمرًا سم٤مإلفمٝم٤مر،

 . ًمئال يٙمقن أُمرًا ُمـ اًمِم٤مرع سمم ٓ يٗمٞمد
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 ٤مس وآؾمتحس٤منومّمؾ ذم سمٞم٤من اًم٘مٞم

اإلفمٝم٤مر، وإًمٞمف أؿم٤مر أيب سمـ يمٕم٥م 
ُمـ إُم٤مٟم٦م أن شم١ممتـ اعمرأة قمغم ُم٤م ذم : ، وم٘م٤مل( )

 .ًم٘مقي اعمقضم٥م ًمٚمٕمٛمؾ سمفومّم٤مر ذًمؽ اًم٘مٞم٤مس ُمؽمويم٤ًم سم٤مقمؽماض هذا اًمدًمٞمؾ ا .( )رمحٝم٤م

أن شمرك اًم٘مٞم٤مس يٙمقن سم٤مًمٜمص شم٤مرًة، وسم٤مإلمج٤مع أظمرى، وسم٤مًمرضورة : وم٤محل٤مصؾ

 .( )أظمرى

ًمقٓ : رمحف اهلل ذم أيمؾ اًمٜم٤مد ًمٚمّمقم ومٝمق ومٞمم أؿم٤مر إًمٞمف أسمق طمٜمٞمٗم٦م: وم٠مُم٤م شمريمف سم٤مًمٜمص

رواي٦م إصمر قمـ رؾمقل اهلل : يٕمٜمل سمف. ( )ىمقل اًمٜم٤مس ًم٘مٚم٧م ي٘ميض
٥م ، وهق ٟمص  جي( )

 .اًمٕمٛمؾ سمف سمٕمد صمبقشمف واقمت٘م٤مد اًمبٓمالن ذم يمؾ ىمٞم٤مٍس خي٤مًمٗمف

 ومٞمم ( )ًم٘مد يمدٟم٤م أن ٟمٕمٛمؾ سمآرائٜم٤م: ذم ىمّم٦م اجلٜملم وهذا اًمٚمٗمظ ٟمٔمػم ُم٤م ىم٤مل قمٛمر 

                                                   

اًمّمح٤ميب اجلٚمٞمؾ أيب سمـ يمٕم٥م سمـ ىمٞمس اخلزرضمل إٟمّم٤مري، يمٜمٞمتف أسمق اعمٜمذر، ؾمٞمد اًم٘مراء، ؿمٝمد : هق(  )

 . قمغم اًمراضمح سمٞمٕم٦م اًمٕم٘مب٦م وسمدرًا واعمِم٤مهد يمٚمٝم٤م، ويم٤من ُمـ يمتب٦م اًمقطمل: شمقذم ذم ظمالوم٦م قمٛمر 

 . 9/ : اإلص٤مسم٦م، 9 / : شمذيمرة احلٗم٤مظ،  1/ : أؾمد اًمٖم٤مسم٦م، 37/ آؾمتٞمٕم٤مب، : يٜمٔمر 

ىم٤مل أيب سمـ يمٕم٥م : ، سمسٜمده قمـ ُمنوق ىم٤مل(318/ )مل أضمده هبذا اًمٚمٗمظ، وأظمرج احل٤ميمؿ ذم اعمستدرك (  )

( :أن أؤمتٜم٧م اعمرأة قمغم ومرضمٝم٤م: ُمـ إُم٤مٟم٦م .)اًمبٞمٝم٘مل ذم اًمسٜمـ : وؾمٙم٧م قمٜمف اًمذهبل، وُمـ ـمري٘مف

 . ورواه همػمهؿ(.  7/37)ؼمى اًمٙم

 . 3/33: ومتح اًمٖمٗم٤مر سمنمح اًمٜم٤مر، 3 /3: أصقل اًمبزدوي ُمع اًمٙمِمػ، 3/337شم٘مقيؿ إدًم٦م، : يٜمٔمر( 3)

 . 93 /3: سمدائع اًمّمٜم٤مئع،  31/ : حتٗم٦م اًمٗم٘مٝم٤مء،  3/1اعمبسقط ًمٚمٛمّمٜمػ، : يٜمٔمر( 3)

، أظمرضمف اًمبخ٤مري، ش. هلل وؾم٘م٤مهإذا ٟمز وم٠ميمؾ أو ذب، ومٚمٞمتؿ صقُمف وم٢مٟمم أـمٕمٛمف ا» : وهق ىمقًمف ( 1)

اًمّمٞم٤مم، سم٤مب أيمؾ ) ، وُمسٚمؿ، ( 83 يمت٤مب اًمّمقم، سم٤مب اًمّم٤مئؿ إذا أيمؾ أو ذب ٟم٤مؾمٞم٤ًم، سمرىمؿ )

 . يمالمه٤م قمـ أيب هريرة ( 11  اًمٜم٤مد وذسمف ومج٤مقمف ٓ يٗمٓمر، سمرىمؿ 

 . سمرأيٜم٤م(: ط)ذم  (1)

االعرذغاٌ 

 تانُض

لغاو أ

 االعرذغاٌ
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 ومّمؾ ذم سمٞم٤من اًم٘مٞم٤مس وآؾمتحس٤من

 .( )( )ومٞمف أصمرٌ 

َٚمؿ سم٤مقمتب٤مر أن اعمٕم٘مقد قمٚمٞمف ُمٕمدوٌم قمٜمد اًمٕم٘مد،  ( )ويمذًمؽ اًم٘مٞم٤مس ي٠مسمك ضمقاز اًمس 

 .( )ش ورظمص ذم اًمسٚمؿ »: سمت٦م سم٘مقًمفشمريمٜم٤مه سم٤مًمٜمص وهق اًمرظمّم٦م اًمث٤م

ومٞمم ومٞمف ًمٚمٜم٤مس شمٕم٤مُمٌؾ، وم٢من  ( )شمْرُك اًم٘مٞم٤مس سمدًمٞمؾ اإلمج٤مع، ومٜمحق آؾمتّمٜم٤مع ( )وأُم٤م

اًم٘مٞم٤مس ي٠مسمك ضمقازه، شمريمٜم٤م اًم٘مٞم٤مس ًمإلمج٤مع قمغم اًمتٕم٤مُمؾ سمف ومٞمم سملم اًمٜم٤مس ُمـ ًمدن رؾمقل 

اًمٖمٚمط، ومب٤مًمٜمص أو اإلمج٤مع و ( )وهذا ٕن اًم٘مٞم٤مس ومٞمف اطمتمل اخلٓم٠م :إمم يقُمٜم٤م هذا  اهلل

                                                   

، وقمبداًمرزاق ( 13 : ، رىمؿ338: ص)مل أضمده هبذا اًمٚمٗمظ، وأظمرج ٟمحقه اًمِم٤مومٕمل ذم ُمسٜمده  ( )

دائرة اعمٕم٤مرف، . ، واًمبٞمٝم٘مل ذم اًمسٜمـ اًمٙمؼمى، ط( 833 : ، رىمؿ3/18 )اًمّمٜمٕم٤مين ذم ُمّمٜمٗمف 

 (. 1837 : ، رىمؿ3  /8)

 (.  3 / )ط : هن٤مي٦م ( )

ٚمَ ( 3) اؾمٌؿ ًمٕم٘مد يقضم٥م اعمٚمؽ ًمٚمب٤مئع ذم اًمثٛمـ قم٤مضماًل وًمٚمٛمِمؽمي : وذم اًمنمع. اًمت٘مديؿ واًمتسٚمٞمؿ: ؿ ًمٖم٦ماًمس 

ـ آضمالً  ذم : أٟمٞمس 31 / : اعمٓمٚمع، 7  / اًمزاهر، : ويٜمٔمر .3  : اًمتٕمريٗم٤مت ًمٚمجرضم٤مين، ص. اعمثٛم 

 . 79: اًمٗم٘مٝم٤مء، ص

 .3  : شم٘مدم خترجيف ذم ومّمؾ ذط اًم٘مٞم٤مس، ص( 3)

 . وم٠مُم٤م(: ف)ذم  (1)

 . 7  : ـمٚمب٦م اًمٓمٚمب٦م، ص. ـمٚم٥م اًمّّمٜمع وؾم١ماًمف: آؾمتّمٜم٤مع ًمٖم٦م( 1)

ط ومٞمف اًمٕمٛمؾ قم٘مٌد قمغم ُمبٞمٍع ذم: واصٓمالطم٤مً    حتٗم٦م اًمٗم٘مٝم٤مء، : ، ويٜمٔمر /1سمدائع اًمّمٜم٤مئع، . اًمذُم٦م ُذِ

 /31  . 

 (. ب/ 3 )ف : هن٤مي٦م (7)

االعرذغاٌ 

 تاالجًاع
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 ومّمؾ ذم سمٞم٤من اًم٘مٞم٤مس وآؾمتحس٤من

، ومٞمٙمقن واضم٥َم اًمؽمك ٓ ضم٤مئَز اًمٕمٛمؾ سمف ذم اعمقوع اًمذي شمٕملّم ( )يتٕملم ومٞمف ضمٝم٦م اخلٓم٠م

 .ضمٝم٦ُم اخلٓم٠م ومٞمف

ُك ٕضمؾ اًمرضورة، ومٜمحق احلٙمؿ سمٓمٝم٤مرة أسم٤مر واحلٞم٤مض سمٕمدُم٤م شمٜمجس٧م،  وأُم٤م اًمؽَمْ

: ٕن ُم٤م يرد ( )ًم٘مٞم٤مس ي٠مسم٤مه، وم٢من ا( )واحلٙمؿ سمٓمٝم٤مرة اًمثقب اًمٜمجس إذا همسؾ ذم اإِلْٟمَج٤مٟم٤مت

وم٢من  قمٚمٞمف اًمٜمج٤مؾم٦م يتٜمجس سمٛمالىم٤مشمف، شمريمٜم٤مه ًمٚمرضورة اعمحقضم٦م إمم ذًمؽ ًمٕم٤مُم٦م اًمٜم٤مس،

، وذم ُمقوع اًمرضورة يتح٘مؼ ُمٕمٜمك احلرج ًمق ُأظمذ ومٞمف سم٤مًم٘مٞم٤مس، ( )احلرج ُمدومقٌع سم٤مًمٜمص

 .ومٙم٤من ُمؽمويم٤ًم سم٤مًمٜمص

اًمٜم٤مس إمم ذًمؽ،  ويمذًمؽ ضمقاز قم٘مد اإلضم٤مرة، وم٢مٟمف صم٤مسم٧ٌم سمخالف اًم٘مٞم٤مس: حل٤مضم٦م

وم٢من اًمٕم٘مد قمغم اعمٜم٤مومع سمٕمد وضمقده٤م ٓ يتح٘مؼ: ٕهن٤م ٓ شمب٘مك زُم٤مٟملم، ومال سمد ُمـ إىم٤مُم٦م 

 .اًمٕم٘مد: حل٤مضم٦م اًمٜم٤مس إمم ذًمؽ ( )اًمٕملم اعمٜمتٗمع سمف ُم٘م٤مم اعمٜمٗمٕم٦م ذم طمٙمؿ ضمقاز

                                                   

 . ومٞمف(: ط)سمٕمده٤م ذم  ( )

 (38 /  )اًمٚمٖم٦م  هتذي٥م ذم إزهري ، ٟم٘مؾواطمد سمٛمٕمٜمك ومه٤م. اإلضم٤مٟم٤مت: (ط)و (د)و (ف) ذم ( )

٤مٟم٦م: اًمٗمراء قمـ  ٤مَٟم٦م: أومّمُحٝم٤مو واطمد ، سمٛمٕمٜمكوإجْل٤مَٟم٦م وإٟمج٤مٟم٦م إضم  ٤مٟم٦م. اهـ. إضم  ـْ وهل: واإلضم  : اعمِريَم

 . اإلٟم٤مء اًمذي شُمٖمسؾ ومٞمف اًمثٞم٤مب وٟمحقه٤م

، "ريمـ"، وُم٤مدة 3/8 ، "أضمـ"، ُم٤مدة اًمٕمرب : ًمس٤من39 /3 ، "ريمـ"، ُم٤مدة اًمٚمٖم٦م هتذي٥م: يٜمٔمر  

 3/ 81 . 

 . ي٠مسمك ضمقازه(: ط)ذم ( 3)

  .78ُمـ أي٦م : حل٩مؾمقرة ا   چ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓچ  :يِمػم إمم ىمقًمف شمٕم٤ممم( 3)

 (. أ/73 )د : هن٤مي٦م (1)

االعرذغاٌ 

 ؼشٔسجتان
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 ومّمؾ ذم سمٞم٤من اًم٘مٞم٤مس وآؾمتحس٤من

ُم٤م وٕمػ أصمره، : ٟمققمل اًم٘مٞم٤مس ( )وم٠مطمد: ٟمققم٤من ذم احل٤مصؾ ( )صمؿ يمؾ واطمٍد ُمٜمٝمم

 .ُم٤م فمٝمر ومس٤مده واؾمتؽم وضمف صحتف وأصمره: ، واًمٜمقع أظمر ُمٜمفوهق فم٤مهٌر ضمكم  

ُم٤م فمٝمر أصمره وظمٗمل : ُم٤م ىمقي أصمره وإن يم٤من ظمٗمٞم٤ًم، واًمث٤مين: وأطمد ٟمققمل آؾمتحس٤من

 .وضمف اًمٗمس٤مد ومٞمف

أن اًمٕمٚم٦م اعمقضمب٦م  ( ): عم٤م سمٞمٜم٤م( )وإٟمم يٙمقن اًمؽمضمٞمح سم٘مقة إصمر ٓ سم٤مًمٔمٝمقر وٓ اخلٗم٤مء

قن ُم١مصمرًة، ووٕمٞمػ إصمر يٙمقن ؾم٤مىمٓم٤ًم ذم ُم٘م٤مسمٚم٦م ىمقي إصمر فم٤مهرًا ًمٚمٕمٛمؾ هب٤م ذقم٤ًم ُم٤م شمٙم

يم٤من أو ظمٗمٞم٤ًم، سمٛمٜمزًم٦م اًمدٟمٞم٤م ُمع اًمٕم٘مبك، وم٤مًمدٟمٞم٤م فم٤مهرٌة واًمٕم٘مبك سم٤مـمٜم٦ٌم، صمؿ شُمرضّمح اًمٕم٘مبك 

 ( )طمتك وضم٥م آؿمتٖم٤مل سمٓمٚمبٝم٤م، واإلقمراض قمـ ـمٚم٥م اًمدٟمٞم٤م ًم٘مقة إصمر ُمـ طمٞم٨م اًمب٘م٤مء

 .ُمع اًمٜمٗمس، واًمٕم٘مؾ ُمع اًمبٍم اًم٘مٚم٥م ( )واخلٚمقد واًمّمٗم٤مء، ويمذًمؽ

اًمذي هق اًم٘مٞم٤مس -آؾمتحس٤من  ( )وسمٞم٤من ُم٤م يس٘مط اقمتب٤مره ُمـ اًم٘مٞم٤مس: ًم٘مقة أصمر

ذم ؾم١مر ؾمب٤مع اًمٓمػم، وم٤مًم٘مٞم٤مس ومٞمف اًمٜمج٤مؾم٦م اقمتب٤مرًا سمس١مر ؾمب٤مع اًمقطمش سمٕمٚم٦م  -اعمستحسـ

ٍم آٟمتٗم٤مع هب ٤م، ومٕمرومٜم٤م طمرُم٦م اًمتٜم٤مول، وذم آؾمتحس٤من ٓ يٙمقن ٟمجس٤ًم: ٕن اًمسب٤مع همػم حمر 

                                                   

 . أي اًم٘مٞم٤مس وآؾمتحس٤من: ذم ه٤مُمش إم(  )

 (. أ/83 ): سمداي٦م(  )

 . سم٤مخلٗم٤مء(: ط)ذم ( 3)

 .78  : ص، اًمريمـ ومّمؾسمداي٦م ذم ( 3)

 (. 33 / )ط : هن٤مي٦م (1)

 . ومٙمذًمؽ(: ط)ذم  (1)

 . إصمر(: ط)ذم  (7)

انرشجٛخ 

تمٕج األثش ال 

تانظٕٓس ٔال 

 تانخفاء

انمٛاط 

 َٕػاٌ

االعرذغاٌ 

 َٕػاٌ

تٛاٌ إعماؽ 

انمٛاط نمٕج 

أثش 

 االعرذغاٌ
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 ٤مس وآؾمتحس٤منومّمؾ ذم سمٞم٤من اًم٘مٞم

ٟمج٤مؾم٦م ؾم١مر ؾمب٤مع اًمقطمش سم٤مقمتب٤مر طمرُم٦م إيمؾ:  ( )أن قمٞمٜمٝم٤م ًمٞمس٧م سمٜمجس٦ٍم، وإٟمم يم٤مٟم٧م

ُمـ حلٛمٝم٤م، وهذا ٓ يقضمد  ( )ٕهن٤م شمنمب سمٚمس٤مهن٤م وهق رـْم٥ٌم ُمـ ًمٕم٤مهب٤م، وًمٕم٤مهب٤م يتحّٚم٥ُم 

، واًمٕمٔمؿ ٓ  ذم ؾمب٤مع اًمٓمػم: ٕهن٤م شم٠مظمذ اعم٤مء سمٛمٜم٘م٤مره٤م صمؿ شمبتٚمٕمف، وُمٜم٘م٤مره٤م قَمْٔمٌؿ ضم٤مف 

صمؿ شم٠مّيد هذا سم٤مًمٕمٚم٦م اعمٜمّمقص ، ! ( )قن ٟمجس٤ًم ُمـ اعمٞم٧م، ومٙمٞمػ يٙمقن ٟمجس٤ًم ُمـ احلليٙم

، وم٢من ُمٕمٜمك اًمبٚمقى يتح٘مؼ ذم ؾم١مر ؾمب٤مع اًمٓمػم: ٕهن٤م شمٜم٘مضُّ ُمـ اهلقاء وٓ ( )قمٚمٞمٝم٤م ذم اهلرة

أن ُمـ ادقمك أن اًم٘مقل  ( )يٛمٙمـ َصْقن إواين قمٜمٝم٤م ظمّمقص٤ًم ذم اًمّمح٤مرى، وهبذا شمبلّم 

، وم٘مد أظمٓم٠م: ٕن سمم ذيمرٟم٤م شمبلم أن اعمٕمٜمك اعمقضم٥م ( )ٌل سمتخّمٞمص اًمٕمٚم٦مسم٤مٓؾمتحس٤من ىمق

شمنمب هب٤م، وىمد اٟمٕمدم ذًمؽ  ( )اًمرـمقسم٦م اًمٜمجس٦م ذم أًم٦م اًمتل: ًمٜمج٤مؾم٦م ؾم١مر ؾمب٤مع اًمقطمش

 ،
ٍ
ذم ؾمب٤مع اًمٓمػم، وم٤مٟمٕمدم احلٙمؿ ٟٓمٕمدام اًمٕمٚم٦م، وذًمؽ ٓ يٙمقن ُمـ ختّمٞمص اًمٕمٚم٦م ذم رء

وًمٙمـ يتبلم قمٜمد اًمت٠مُمؾ اٟمٕمدام اًمٕمٚم٦م أيْم٤ًم: ٕن اًمٕمٚم٦م وقمغم اقمتب٤مر اًمّمقرة يؽماءى ذًمؽ، 

                                                   

 . يم٤من(: د)و( ف)ذم  ( )

 . يتجٚم٥م (:ط)ذم (  )

 . ـم٤مهٌر ُمٙمروهٌ : ؾم١مر ؾمب٤مع اًمٓمػم ذم اعمذه٥م( 3)

 . 33/ شمبٞملم احل٘م٤مئؼ، يمٜمز اًمدىم٤مئؼ ُمع : 13/  : سمدائع اًمّمٜم٤مئع، 13/ اعمبسقط ًمٚمٛمّمٜمػ، : يٜمٔمر  

  . 3 : ، شم٘مدم خترجيف، صشإهن٤م ُمـ اًمٓمقاوملم قمٚمٞمٙمؿ واًمٓمقاوم٤مت » : قمـ ؾم١مر اهلرة يِمػم إمم ىمقًمف ( 3)

 . يتبلم(: د)و( ط)و( ف)ذم (1) 

وسم٘مل قمٚمٞمٜم٤م سمٞم٤من وضمقه اًمرضب أظمر (: 33 /3) ًمٕمٚمف ي٘مّمد اجلّم٤مص، وم٘مد ىم٤مل ذم يمت٤مسمف اًمٗمّمقل( 1)

وؾمٞم٠ميت شمٗمّمٞمؾ اًمٙمالم قمـ ُمس٠مًم٦م . اهـ. ختّمٞمص احلٙمؿ ُمع وضمقد اًمٕمٚم٦م: ُمـ آؾمتحس٤من، اًمذي هق

 . ختّمٞمص اًمٕمٚم٦م ذم اًمٗمّمؾ اًم٘م٤مدم

 (. أ/ 3 )ف : هن٤مي٦م (7)

االعرذغاٌ 

نٛظ لٕالً 

ترخظٛض 

 انؼهح
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 ومّمؾ ذم سمٞم٤من اًم٘مٞم٤مس وآؾمتحس٤من

وضمقب اًمتحرز قمـ اًمرـمقسم٦م اًمٜمجس٦م اًمتل يٛمٙمـ اًمتحرز قمٜمٝم٤م ُمـ همػم طمرٍج، وىمد ص٤مر 

هذا ُمٕمٚمقُم٤ًم سم٤مًمتٜمّمٞمص قمغم هذا اًمتٕمٚمٞمؾ ذم اهلرة، ومٗمل يمؾ ُمقوٍع يٜمٕمدم سمٕمض أوص٤مف 

 .٤مً يٙمقن ختّمٞمّم ( )اًمٕمٚم٦م يم٤من اٟمٕمدام احلٙمؿ ٟٓمٕمدام اًمٕمٚم٦م، ومال

وسمٞم٤من آؾمتحس٤من اًمذي ئمٝمر أصمره وخيٗمك ومس٤مده، ُمع اًم٘مٞم٤مس اًمذي يستؽم أصمره   

ذم يمت٤مب  ( )ومٞمم ٟم٘مقل=ويٙمقن ىمقّي٤ًم ذم ٟمٗمسف طمتك ي١مظمذ ومٞمف سم٤مًم٘مٞم٤مس وُيؽمك آؾمتحس٤من 

إذا ىمرأ اعمّمكم ؾمقرًة ذم آظمره٤م ؾمجدٌة، ومريمع هب٤م ذم اًم٘مٞم٤مس دمزيف، وذم : ( )اًمّمالة

ـ اًمسجقد، وسم٤مًم٘مٞم٤مس ٟم٠مظمذ، ومقضمف آؾمتحس٤من أن اًمريمقع همػم آؾمتحس٤من ٓ دمزيف قم

ٓ يٜمقب قمـ ؾمجقد اًمّمالة، ومال يٜمقب  ( )اًمسجقد ووٕم٤ًم: أٓ شمرى أن اًمريمقع ذم اًمّمالة

قمـ ؾمجدة اًمتالوة سمٓمريؼ إومم: ٕن اًم٘مرب سملم ريمقع اًمّمالة وؾمجقده٤م أفمٝمر ُمـ 

رج اًمّمالة ومريمع هل٤م مل جُيز قمـ ُمٜمٝمم ُمقضَم٥ُم اًمتحريٛم٦م، وًمق شمال ظم٤م ( )طمٞم٨م إن يمؾ واطمدٍ 

أظمرى وهٜم٤مك ٓ، وذم  ( )اًمسجدة، ومٗمل اًمّمالة أومم: ٕن اًمريمقع هٜم٤م ُُمستَحؼ  سمجٝم٦مٍ 

                                                   

 (. ب/83 : )سمداي٦م ( )

 . ي٘مقل(: ط)ذم  ( )

: اًمبحر اًمرائؼ،  3 /3: ومتح اًم٘مدير، 9/ : اعمبسقط ًمٚمٛمّمٜمػ، 1 3/ اعمبسقط ًمٚمِمٞمب٤مين، : يٜمٔمر( 3)

 / 3  . 

 (. 33 / )ط : هن٤مي٦م (3)

 (. د)ؾم٤مىمٌط ُمـ . واطمد: ىمقًمف (1)

 . جلٝم٦م(: ط)و( د)ذم  (1)

تٛاٌ 

االعرذغاٌ 

انز٘ ٚرشن 

نخفاء 

 فغادِ
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 ومّمؾ ذم سمٞم٤من اًم٘مٞم٤مس وآؾمتحس٤من

، ( )ؾم٤مضمداً : أي ( )چې ى ى چ : اًمريمقع واًمسجقد يتِم٤مهب٤من، ىم٤مل شمٕم٤ممم: اًم٘مٞم٤مس ىم٤مل

ـْ هذا ُمـ طمٞم٨م اًمٔم٤مهر جم٤مزٌ  وًمٙم
ؿمَبٍف حمٌض، ووضمف آؾمتحس٤من ُمـ طمٞم٨م اًمٔم٤مهر اقمتب٤مر  

ـْ ىمقة صحٞمٍح، وًمٙم
، وسمٞم٤من  ( ) ، ووضمف اًمٗمس٤مد ذم آؾمتحس٤من ظمٗمل  إصمر ًمٚم٘مٞم٤مس ُمسَتؽِمٌ

ذًمؽ أٟمف ًمٞمس اعم٘مّمقد ُمـ اًمسجدة قمٜمد اًمتالوة قملم اًمسجدة: وهلذا ٓ شمٙمقن اًمسجدة 

سم٤مًمٜمذر، إٟمم اعم٘مّمقد إفمٝم٤مر اًمتقاوع  ( )اًمقاطمدة ىمرسم٦ًم ُم٘مّمقدًة سمٜمٗمسٝم٤م طمتك ٓ شُمْٚمتزمُ 

، يمم أظمؼم اهلل قمٜمٝمؿ ذم ُمقاوع ( )٤مًمٗم٦م ًمٚمذيـ اُمتٜمٕمقا ُمـ اًمسجقد اؾمتٙمب٤مراً وإفمٝم٤مر اعمخ

ـْ ذـمف أن يٙمقن سمٓمريٍؼ هق : ، ىمٚمٜم٤م( )اًمسجدة وُمٕمٜمك اًمتقاوع ُيّمؾ سم٤مًمريمقع، وًمٙم

قمب٤مدٌة، وهذا يقضمد ذم اًمّمالة: ٕن اًمريمقع ومٞمٝم٤م قمب٤مدٌة يم٤مًمسجقد، وٓ يقضمد ظم٤مرج 

ٟم٤م سم٤مًم٘مٞم٤مس وإن يم٤من ُمستؽمًا، وؾم٘مط اقمتب٤مر اًمّمالة: وًم٘مقة إصمر ُمـ هذا اًمقضمف أظمذ

 .ذم ُم٘م٤مسمٚمتف ( )اجل٤مٟم٥م أظمر

                                                   

 . 3 ُمـ أي٦م : ؾمقرة ص(  )

 . 7/13شمٗمسػم اسمـ يمثػم، : يٜمٔمر ( )

 (. ب/73 )د : هن٤مي٦م (3)

 . شمٚمزم(: ط)يٚمزم، وذم (: د)و( ف)ذم ( 3)

 . ُمٜمٝمؿ(: ط)سمٕمده٤م ذم ( 1)

 .   أي٦م : ؾمقرة آٟمِم٘م٤مق چۉ ۉ ې ې ې ې چ : يم٘مقًمف شمٕم٤ممم( 1)

 . اًمذي هق آؾمتحس٤من( 7)
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 ومّمؾ ذم سمٞم٤من اًم٘مٞم٤مس وآؾمتحس٤من

َٚمؿ ذم ُذرقم٤من : ( )ويمذًمؽ ىم٤مل ذم اًمبٞمقع إذا وىمع آظمتالف سملم اعمُْسَٚمؿ إًمٞمف ورب اًمس 

اعمسٚمؿ ومٞمف ذم اًم٘مٞم٤مس يتح٤مًمٗم٤من، وسم٤مًم٘مٞم٤مس ٟم٠مظمذ، وذم آؾمتحس٤من اًم٘مقل ىمقل اعمسٚمؿ 

ْسَٚمَؿ ومٞمف ُمبٞمٌع، وم٤مٓظمتالف ذم ُذْرقم٤مٟمف ٓ يٙمقن اظمتالوم٤ًم ذم أن اعمُْ : ووضمف آؾمتحس٤من. إًمٞمف

أصٚمف، سمؾ ذم صٗمتف ُمـ طمٞم٨م اًمٓمقل واًمسٕم٦م، وذًمؽ ٓ يقضم٥م اًمتح٤مًمػ، يم٤مٓظمتالف 

َٚمؿ وذًمؽ : ذم ذرقم٤من اًمثقب اعمبٞمع سمٕمٞمٜمف، ووضمف اًم٘مٞم٤مس أهنم اظمتٚمٗم٤م ذم اعمستحؼ سمٕم٘مد اًمس 

، وًمٙمٜمف ىمقي  ُمـ، صمؿ َأصمُر اًم٘مٞم٤مس ُمستؽمٌ ( )يقضم٥م اًمتح٤مًمػ
طمٞم٨م إن  قم٘مد اًمسٚمؿ إٟمم  ( )

ُيٕم٘مد سم٤مٕوص٤مف اعمذيمقرة ٓ سم٤مإلؿم٤مرة إمم اًمٕملم، ومٙم٤من اعمقصقف سم٠مٟمف مخٌس ذم ؾمبٍع همػم 

هٜم٤م ذم أصؾ اعمستحؼ سم٤مًمٕم٘مد،  ( )، ومبٝمذا يتبلم أن آظمتالف( )اعمقصقف سم٠مٟمف أرسمٌع ذم ؾم٧م  

 .وم٠مظمذٟم٤م سم٤مًم٘مٞم٤مس هلذا

قمك رضمالن يمؾ واطمٍد ُمٜمٝمم قمٞمٜم٤ًم ذم يد رضمٍؾ أٟمف ُمرهقٌن إذا اد: ( )وىم٤مل ذم اًمرهـ

ـٍ ًمف قمٚمٞمف، وأىم٤مُم٤م قمٜمدمه٤م،  ( )ُي٘م٣م سم٠مٟمف ُمرهقنٌ : اًمبٞمٜم٦م، ومٗمل آؾمتحس٤من ( )قمٜمده سمَدْي

                                                   

 . 3 / : حتٗم٦م اًمٗم٘مٝم٤مء،  3 /  اعمبسقط ًمٚمٛمّمٜمػ، : يٜمٔمر(  )

 (. ب/ 3 )ف : هن٤مي٦م ( )

 (. أ/81 ) :سمداي٦م( 3)

 . مخس أذرع ذم ؾمبع أذرع، وهٙمذا: واعم٘مّمقد. ٦مؾمت(: ط)ذم ( 3)

 (. 31 / )ط : هن٤مي٦م (1)

 . 1/399: طم٤مؿمٞم٦م رد اعمحت٤مر، 3 /3ط، دار اًمٙمت٤مب اإلؾمالُمل، يمِمػ إهار ًمٚمبخ٤مري، : يٜمٔمر( 1)

 . : ٕٟمف اًمّمقاب(: د)و( ط)و( ف)واعمثب٧م ُمـ . أىم٤مم: إمذم ( 7)

 . اًمّمقاب : ٕٟمفواعمثب٧م ُمـ سم٤مىمل اًمٜمسخ. ٟم٤مً ُمرهق: ذم إم( 8)
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 ومّمؾ ذم سمٞم٤من اًم٘مٞم٤مس وآؾمتحس٤من

سمٛمٜمزًم٦م ُم٤م ًمق رهـ قمٞمٜم٤ًم ُمـ رضمٚملم، وهق ىمٞم٤مس اًمبٞمع ذم ذًمؽ، وذم اًم٘مٞم٤مس شمبٓمؾ اًمبٞمٜمت٤من: 

 ذم مجٞمٕمف، وم٢من اعمحؾ يْمٞمؼ قمـ ذًمؽ، وذم ٕٟمف شمٕمذر اًم٘مْم٤مء سم٤مًمرهـ ًمٙمؾ واطمٍد ُمٜمٝمم

ٟمّمٗمف: ٕن اًمِمٞمقع يٛمٜمع صح٦م اًمرهـ، وأظمذٟم٤م سم٤مًم٘مٞم٤مس: ًم٘مقة أصمره اعمستؽم، وهق أن يمؾ 

إٟمم ُيثب٧م احلؼ ًمٜمٗمسف سمتسٛمٞم٦ٍم قمغم طِمَدٍة، ويمؾ واطمٍد ُمٜمٝمم همػم راٍض  -هٜم٤م-واطمٍد ُمٜمٝمم 

ف اًمرهـ ُمـ رضمٚملم، ومٝمٜم٤مك سمٛمزامح٦م أظمر ُمٕمف ذم ُمٚمؽ اًمٞمد اعمستٗم٤مد سمٕم٘مد اًمرهـ، سمخال

اًمٕم٘مد واطمٌد، ومٞمٛمٙمـ إصمب٤مت ُمقضم٥م اًمٕم٘مد سمف ُمتحدًا ذم اعمحؾ، وذًمؽ ٓ يٛمٙمـ هٜم٤م، وهذا 

يٕمز وضمقده ذم اًمٙمت٥م ٓ يقضمد إٓ ىمٚمٞماًل، وم٠مُم٤م اًمٜمقع اعمت٘مدم ومٝمق ذم اًمٙمت٥م أيمثر  ( )اًمٜمقع

 .ُمـ أن ُيَم

وسملم ُم٤م يٙمقن سم٤مًم٘مٞم٤مس ُم٤م سملم آؾمتحس٤من اًمذي يٙمقن سم٤مًمٜمص أو اإلمج٤مع،  صمؿ ومْرُق 

أن طمٙمؿ هذا اًمٜمقع يتٕمدى، وطمٙمؿ اًمٜمقع أظمر ٓ يتٕمدى: عم٤م سمٞمٜم٤م أن : اخلٗمل اعمستحسـ

 -ومٝمق وإن اظمتص سم٤مؾمؿ آؾمتحس٤من عمٕمٜمًك -طمٙمؿ اًم٘مٞم٤مس اًمنمقمل اًمتٕمدي٦م، ومٝمذا اخلٗمل 

ٓ خيرج ُمـ أن يٙمقن ىمٞم٤مؾم٤ًم ذقمٞم٤ًم، ومٞمٙمقن طمٙمٛمف اًمتٕمدي٦م، وإول ُمٕمدوٌل سمف قمـ 

 .( )سم٤مًمٜمص، وهق ٓ ُيتٛمؾ اًمتٕمدي٦م يمم سمٞمٜم٤ماًم٘مٞم٤مس 

                                                   

. إهار، ط يمِمػ ذم اًمبخ٤مري ، ىم٤ملاًمب٤مـمـ أصمره سم٘مقة آؾمتحس٤من قمغم شمرضمح اًمذي اًم٘مٞم٤مس: ي٘مّمد ( )

يقضمد إٓ ذم ؾم٧م ُمس٤مئؾ  مل أٟمف اهلل رمحف ؿمٞمخل ُمـ ؾمٛمٕم٧م(: 3 /3)دار اًمٙمت٤مب اإلؾمالُمل 

 . ؾمبع أو

 .8  : ص، ذط اًم٘مٞم٤مس ذم ومّمؾ(  )

االعرذغاٌ 

تانُض 

ٔاإلجًاع ال 

ٚرؼذٖ 

ٔاالعرذغاٌ 

تانمٛاط 

 انخفٙ ٚرؼذٖ



 

 

222 

 

 ومّمؾ ذم سمٞم٤من اًم٘مٞم٤مس وآؾمتحس٤من

، ذم ( )ومٞمم إذا اظمتٚمػ اًمب٤مئع واعمِمؽمي ذم ُم٘مدار اًمثٛمـ، واعمبٞمُع همػم ُم٘مبقضٍ : وسمٞم٤مٟمف

اًم٘مقل ىمقل اعمِمؽمي: ٕن اًمب٤مئع يدقمل قمٚمٞمف زي٤مدًة ذم طم٘مف وهق اًمثٛمـ، واعمِمؽمي : اًم٘مٞم٤مس

ٓ يدقمل قمغم اًمب٤مئع ؿمٞمئ٤ًم ذم اًمٔم٤مهر: ، واعمِمؽمي ( )ُمٜمٙمٌر، واًمٞمٛملم سم٤مًمنمع ذم ضم٤مٟم٥م اعمٜمٙمر

يتح٤مًمٗم٤من: ٕن اعمِمؽمي يدقمل : اعمبٞمع ص٤مر ممٚمقيم٤ًم ًمف سم٤مًمٕم٘مد، وًمٙمـ ذم آؾمتحس٤من ( )إذ

، واًمبٞمع ( )قمغم اًمب٤مئع وضمقب شمسٚمٞمؿ اعمبٞمع إًمٞمف قمٜمد إطمْم٤مر أىمؾ اًمثٛمٜملم، واًمب٤مئع يٜمٙمر ذًمؽ

اًمٞمد قمٚمٞمف قمٜمد وصقل  ( )يقضم٥م اؾمتح٘م٤مق -( )يمم يقضم٥م اؾمتح٘م٤مق اعمٚمؽ قمغم اًمب٤مئع-

 يتٕمدى طمٙمٛمف إمم اإلضم٤مرة وإمم -( )ًمٙمقٟمف ىمٞم٤مؾم٤ًم ظمٗمٞم٤مً  -اًمثٛمـ إًمٞمف، صمؿ هذا آؾمتحس٤من

                                                   

 . 339/ اًمٜم٤مومع اًمٙمبػم، : 1 /3 اعمبسقط ًمٚمٛمّمٜمػ، : ٜمٔمري(  )

إذا اظمتٚمػ اًمراهـ واعمرهتـ وٟمحقه اًمرهـ، سم٤مب ) يِمػم إمم احلدي٨م اًمذي أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم صحٞمحف  ( )

إىمْمٞم٦م، سم٤مب ) ، وُمسٚمؿ ذم صحٞمحف (3 1 ، رىمؿ وم٤مًمبٞمٜم٦م قمغم اعمدقمل واًمٞمٛملم قمغم اعمدقمك قمٚمٞمف

ًمق » : ىم٤مل  لأن اًمٜمب، يمالمه٤م قمـ اسمـ قمب٤مٍس ريض اهلل قمٜمٝمم (3117 اًمٞمٛملم قمغم اعمدقمك قمٚمٞمف، رىمؿ

واًمٚمٗمظ . شوًمٙمـ اًمٞمٛملم قمغم اعمدقمك قمٚمٞمف ، يٕمٓمك اًمٜم٤مس سمدقمقاهؿ ٓدقمك ٟم٤مس دُم٤مء رضم٤مل وأُمقاهلؿ

 . عمسٚمؿ

 . إذا: (د)ذم  (3)

 . ُمٜمٙمٌر ًمذًمؽ(: ط)و( د)و( ف)ذم ( 3)

 (. 31 / )ط : هن٤مي٦م (1)

  (.أ/71 )د : هن٤مي٦م (1)

 (. ب/81 ): سمداي٦م( 7)

ذطثٛماخ 

ػهٗ ذؼذّٚ 

االعرذغاٌ 

تانمٛاط 

 انخفٙ
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 ومّمؾ ذم سمٞم٤من اًم٘مٞم٤مس وآؾمتحس٤من

 ( )ذم ىمقل أيب طمٜمٞمٗم٦م وحمٛمٍد رمحٝمم اهلل، وإمم ُم٤م ًمق وىمع آظمتالف سملم اًمقرصم٦م سمٕمد ( )اًمٜمٙم٤مح

بد اعمبٞمع ىمبؾ اًم٘مبض، ، وإمم ُم٤م سمٕمد هالك اًمسٚمٕم٦م إذا أظمٚمػ سمدًٓ سم٠من ىمتؾ اًمٕم( )اعمتب٤ميٕملم

وًمق يم٤من آظمتالف ذم اًمثٛمـ سمٞمٜمٝمم سمٕمد ىمبض اعمبٞمع، وم٢من طمٙمؿ اًمتح٤مًمػ قمٜمد ىمٞم٤مم اًمسٚمٕم٦م 

سمخالف اًم٘مٞم٤مس، ومال ُيتٛمؾ اًمتٕمدي٦م، طمتك إذا يم٤من سمٕمد هالك اًمسٚمٕم٦م  ( )ومٞمف يثب٧م سم٤مًمٜمص

 .( )أو مل خيٚمػ ( )ٓ جيري اًمتح٤مًمػ، ؾمقاٌء أظمٚمػ سمدًٓ 

                                                   

يم٤مإلضم٤مرة   همػمه إمم  شمٕمديتف اخلٗمل، ومٞمّمح سم٤مًم٘مٞم٤مس يٙمقن اًمذي سم٤مٓؾمتحس٤من صمب٧م اًمتح٤مًمػ: ٕٟمف طمٙمؿ: يٕمٜمل ( )

٤مر اظمتالف: اإلضم٤مرة واًمٜمٙم٤مح، ومٛمث٤مل إضمرة  ُم٘مدار ذم اًمثقب رب ُمع -اًمثٞم٤مب ي٘مٓمع اًمذي- اًم٘مّم 

  ومٞمج٥م اعمٝمر ُم٘مدار ذم اًمزوضم٤من  اظمتٚمػ إذا: اًمٜمٙم٤مح وُمث٤مل. اًمٕمٛمؾ، ومٞمتح٤مًمٗم٤من ي٠مظمذ اًم٘مّم٤مر ذم أن ىمبؾ

 . طمٜمٞمٗم٦م وأيب يقؾمػ رمحٝمم اهلل ذم اعمس٠مًمتلم أيب اًمتح٤مًمػ، قمٜمد

 .   /3: يمِمػ إهار ًمٚمبخ٤مري،  1/33: سمدائع اًمّمٜم٤مئع، 1/83 اعمبسقط ًمٚمٛمّمٜمػ، : يٜمٔمر  

 . ُمقت(: ط)سمٕمده٤م ذم (  )

ومٕمٜمد أيب طمٜمٞمٗم٦م وأيب : اًمقرصم٦م ذم اًمثٛمـ، وم٢من يم٤مٟم٧م اًمسٚمٕم٦م ُم٘مبقو٦مٌ  إذا ُم٤مت اعمتب٤ميٕم٤من، صمؿ وىمع آظمتالف سملم( 3)

. سم٤مإلمج٤مع حت٤مًمٗم٤من :ُم٘مبقو٦م شمٙمـ مل وإن. يتح٤مًمٗم٤من حمٛمد ، وقمٜمديتح٤مًمٗم٤من ٓ شمٕم٤ممم اهلل يقؾمػ رمحٝمم

  .9 /3 اعمبسقط ًمٚمٛمّمٜمػ، 

إذا اظمتٚمػ » : ىم٤مل أن اًمٜمبل  هلذه اعمس٠مًم٦م سمحدي٨م أيب هريرة ( 1 /3 ) اؾمتدل اعمّمٜمػ ذم اعمبسقط( 3)

ىم٤مل اسمـ : ىمٚم٧م. ـاه. وم٤محلدي٨م صحٞمح ُمِمٝمقر ومٞمؽمك يمؾ ىمٞم٤مس سمٛم٘م٤مسمٚمتف: صمؿ ىم٤ملش حت٤مًمٗم٤م وشمرادا ، اعمتب٤ميٕم٤من

  وهذه رواي٦م همريب٦م أيْم٤مً : ىمٚم٧م: )قمـ هذا احلدي٨م( 1/197)اعمٚم٘مـ ذم اًمبدر اعمٜمػم 
ٍ
ُمـ يمت٥م  مل أضمده٤م ذم رء

أن هذه اًمرواي٦م ٓ ذيمر هل٤م ذم يمت٥م احلدي٨م، ش اًمتذٟمٞم٥م»ٕمل ذم يمت٤مسمف وأوم٤مد اًمراوم، . . . احلدي٨م سمٕمد اًمبح٨م اًمت٤مم

اًمتٚمخٞمص : ويٜمٔمر. (ُمع ىمقًمف هذا اًمٙمالمش ذطمٞمف»وإٟمم شمقضمد ذم يمت٥م اًمٗم٘مف، واًمٕمج٥م ُمٜمف أٟمف يستدل هب٤م ذم 

  .3/83احلبػم، 

 (. أ/33 )ف : هن٤مي٦م (1)

 . هذا قمغم ىمقل أيب طمٜمٞمٗم٦م وأيب يقؾمػ، وقمٜمد حمٛمد يتح٤مًمٗم٤من( 1)

= 
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 ومّمؾ ذم سمٞم٤من اًم٘مٞم٤مس وآؾمتحس٤من

يم٤من آظمتالف  ( )، وإذا( )اعمٕم٘مقد قمٚمٞمف، ٓ جيري اًمتح٤مًمػ وذم اإلضم٤مرة سمٕمد اؾمتٞمٗم٤مء

 .( )سملم اًمقرصم٦م سمٕمد ىمبض اًمسٚمٕم٦م، ٓ جيري اًمتح٤مًمػ

ـٌ صم٤مسم٧ٌم  ذم ُم٘م٤مسمٚم٦م آؾمتحس٤من اًمذي ىمٚمٜم٤م ( )اًمذي وىمد يٙمقن اًم٘مٞم٤مس أصٚمف ُمستحس

م ذم اًم٘مٞم٤مس يٖمتسؾ ويبٜمل يم. وإذا ٟم٤مم ذم صالشمف، وم٤مطمتٚمؿ: ٟمحق ُم٤م ىم٤مل ذم اًمّمالة ،سم٤مٕصمر

ـٌ سم٤مٕصمر، وذم آؾمتحس٤من ٓ يبٜمل إذا ؾمب٘مف احلدث، وذًمؽ ُمستحس
( ). 

وذم هذا اًمٜمقع اعم٠مظمقذ سمف هق آؾمتحس٤من قمغم يمؾ طم٤مٍل: ٕٟمف ذم احل٘مٞم٘م٦م رضمقٌع إمم 

أن هذا ًمٞمس ذم ُمٕمٜمك اعمٕمدول سمف قمـ اًم٘مٞم٤مس إصكم سم٤مٕصمر  ( )اًم٘مٞم٤مس إصكم سمبٞم٤مٍن ُئمِٝمر

ف يم٤من سمٓمريؼ اًمتٕمدي٦م، واعمٕمدول سمف قمـ اًم٘مٞم٤مس سم٤مٕصمر ٓ ُمـ يمؾ وضمٍف، ومٚمق صمب٧م احلٙمؿ ومٞم

ُيتٛمؾ اًمتٕمدي٦م، وذًمؽ اًمبٞم٤من أن احلدث اًمّمٖمرى ٓ ُيقضمف إمم يمِمػ اًمٕمقرة وٓ إمم 

( )اًمّمالة، سمخالف احلدث اًمٙمؼمى، وإذا ( )اًمبٚمقى ومٞمف ذم ( )قمٛمٍؾ يمثػٍم، ويٙمثر
مل يٙمـ ذم  

                                                   

 .    /7: اًمبحر اًمرائؼ، 33 / : آظمتٞم٤مر، 1/83 اعمبسقط ًمٚمٛمّمٜمػ، : يٜمٔمر

: شمبٞملم احل٘م٤مئؼ، 1/83 اعمبسقط ًمٚمٛمّمٜمػ، : يٜمٔمر. قمٜمد اًمثالصم٦م أيب طمٜمٞمٗم٦م وأيب يقؾمػ وحمٛمد رمحٝمؿ اهلل(  )

 . 313: : جمٚم٦م إطمٙم٤مم اًمٕمدًمٞم٦م، ص  3/3

 . وإن(: ط)ذم (  )

 . 9 /3 اعمبسقط ًمٚمٛمّمٜمػ، . يتح٤مًمٗم٤من حمٛمد ، وقمٜمدشمٕم٤ممم اهلل ٝممهذا قمٜمد أيب طمٜمٞمٗم٦م وأيب يقؾمػ رمح( 3)

 (. د)ؾم٤مىمٓم٦م ُمـ . اًمذي: ىمقًمف( 3)

 . 38/ ، : اعمحٞمط اًمؼمه٤مين   / ، سمدائع اًمّمٜم٤مئع: 83 / اعمبسقط ًمٚمٛمّمٜمػ، : يٜمٔمر( 1)

 . سمف(: د)و( ط)و( ف)سمٕمده٤م ذم ( 1)

 . وشمٙمثر(: ط)ذم ( 7)

  .ُمـ(: ط)ذم  (8)

 . اوم٢مذ: (ط)ذم ( 9)
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 ومّمؾ ذم سمٞم٤من اًم٘مٞم٤مس وآؾمتحس٤من

وذًمؽ ٓ  ،ؼ اًمتٕمدي٦م ٓ سم٤مًمٜمص سمٕمٞمٜمفيم٤من إصمب٤مت احلٙمؿ ومٞمف سمٓمري ( )ُمٕمٜم٤مه ُمـ يمؾ وضمفٍ 

 .وضمف ًمف

 ،
ٍ
ومتبلم سمجٛمٞمع ُم٤م ذيمرٟم٤م أن اًم٘مقل سم٤مٓؾمتحس٤من ًمٞمس ُمـ ختّمٞمص اًمٕمٚم٦م ذم رء

وًمٙمـ ذم اظمتٞم٤مر هذه اًمٕمب٤مرة اشمب٤مع اًمٙمت٤مب واًمسٜم٦م واًمٕمٚممء ُمـ اًمسٚمػ، وىمد ىم٤مل رؾمقل 

ـٌ  ،ُم٤م رآه اعمسٚمٛمقن طمسٜم٤مً  »:  اهلل ٤م يم٤من يستٕمٛمؾ اسمـ ، ويمثػمًا ُم( )شومٝمق قمٜمد اهلل طمس

 .( )ذم يمت٤مسمف ذيمر ًمٗمظ آؾمتحس٤من ذم ُمقاوع ( )، وُم٤مًمؽ سمـ أٟمس( )ُمسٕمقد هذه اًمٕمب٤مرة

 .( )صمالصملم درمه٤مً  ( )أؾمتحسـ ذم اعمتٕم٦م: وىم٤مل اًمِم٤مومٕمل

                                                   

 . ُم٤م ًمف، وهق ظمٓم٠م(: ط)ذم  ( )

همري٥ٌم ُمرومققم٤ًم، ومل أضمده إٓ ُمقىمقوم٤ًم قمغم : ىمٚم٧م: سمٕمد أن ؾم٤مىمف سمتمُمف( 33 /3)ىم٤مل اًمزيٚمٕمل ذم ٟمّم٥م اًمراي٦م (  )

طمسـ،  قمغم اسمـ ُمسٕمقد سم٢مؾمٜم٤مدٍ  ، وأظمرضمف أمحد ُمقىمقوم٤مً مل أضمده ُمرومققم٤مً : )ىم٤مل اسمـ طمجرو. اهـ. اسمـ ُمسٕمقد

اًمبٞمٝم٘مل ذم يمت٤مب آقمت٘م٤مد،  ًمز واًمٓمؼماين وأسمق ٟمٕمٞمؿ ذم شمرمج٦م اسمـ ُمسٕمقد، وويمذًمؽ أظمرضمف اًمبزار واًمٓمٞم٤م

 . 87 / اًمدراي٦م ذم ختري٩م أطم٤مدي٨م اهلداي٦م . (آظمر قمـ اسمـ ُمسٕمقد ُمـ وضمفٍ  وأظمرضمف أيْم٤مً 

 . ، وىمد شم٘مدم أهن٤م ُمـ يمالم اسمـ ُمسٕمقد يٕمٜمل اًمٕمب٤مرة اًمس٤مسم٘م٦م اًمتل ذيمره٤م قمغم أهن٤م ُمـ يمالم اًمٜمبل  (3)

ص٤مطم٥م اعمذه٥م ق قمبد اهلل ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ إصبحل احلٛمػمي، اعمدين اًمٗم٘مٞمف، إُم٤مم دار اهلجرة، أسم (3)

 . هـ79 : ُم٤مًمؽ قمـ ٟم٤مومع قمـ اسمـ قمٛمر، شمقذم ؾمٜم٦م: أصح إؾم٤مٟمٞمد يمٚمٝم٤م: ، ىم٤مل اًمبخ٤مرياعمتبقع

  .91: صًمٚمسٞمقـمل،  ـمب٘م٤مت احلٗم٤مظ :8/38، ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء: 37 / ، شمذيمرة احلٗم٤مظ: ٜمٔمري

 إٟمف ًمٌمء ُم٤م قمٚمٛم٧م أٟمف ىم٤مًمف ذم اًمثٛمرة أطمدٌ : )ذم اًمِمٗمٕم٦م ذم اًمثٛمرة( 37 /3)ُمـ هذه اعمقاوع ىمقًمف ذم اعمدوٟم٦م ( 1)

 (. اؾمتحسٜمتف ورأيتف أن ومٞمٝم٤م اًمِمٗمٕم٦م، وًمٙمٜمف رءٌ : ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ىمبكم

ہ  ہ  ہ  ھ  ھ      ڻ  ڻ  ڻ  ۀ      ۀ  ہچ : اعمراد سم٤معمتٕم٦م هٜم٤م ُمتٕم٦م اًمٓمالق، اًمتل وردت ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم (1)

 .31 : ًمب٘مرةؾمقرة ا چھ  ھے  ے  ۓ   ۓ      ﮲  ﮳  ﮴    ﮵   ﮶  ﮷﮸  ﮹  ﮺  ﮻  

 . (11 /7)وإم ، ( 3 / )أطمٙم٤مم اًم٘مرآن ًمإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل : ٜمٔمري

 (.  3 /9)، واًمبٖمقي ذم ذح اًمسٜم٦م (979 : ، سمرىمؿ3/78)ذيمره اًمبٞمٝم٘مل ذم اًمسٜمـ اًمّمٖمرى ( 7)



 

 

282 

 

 ومّمؾ ذم سمٞم٤من اًم٘مٞم٤مس وآؾمتحس٤من

ىمقٌل سم٤مٟمٕمدام احلٙمؿ قمٜمد : هق ( )ومٕمرومٜم٤م أٟمف ٓ ـمٕمـ ذم هذه اًمٕمب٤مرة، وُمـ طمٞم٨م اعمٕمٜمك

م سم٠مضمٍر سمٓمريؼ آؾمتحس٤من: اٟمٕمدام اًمٕمٚم٦م، وأطمٌد ٓ خي٤مًمػ  هذا، وم٢مٟم٤م إذا ضمّقزٟم٤م دظمقل احلم 

: ٟٓمٕمدام قمٚم٦م اًمٗمس٤مد، وهق أن ومس٤مد ( )وم٢مٟمم شمريمٜم٤م اًم٘مقل سم٤مًمٗمس٤مد اًمذي يقضمبف اًم٘مٞم٤مس

اًمٕم٘مد سمسب٥م ضمٝم٤مًم٦م اعمٕم٘مقد قمٚمٞمف، ًمٞمس ًمٕملم اجلٝم٤مًم٦م، سمؾ ٕهن٤م شمٗميض إمم ُمٜم٤مزقم٦ٍم ُم٤مٟمٕم٦ٍم قمـ 

ٜم٤م وذم ٟمٔم٤مئره، ومٙم٤من اٟمٕمدام احلٙمؿ ٟٓمٕمدام اًمٕمٚم٦م، ٓ اًمتسٚمٞمؿ واًمتسٚمُّؿ، وهذا ٓ يقضمد ه

 .( )واهلل أقمٚمؿ، ( )أن يٙمقن سمٓمريؼ ختّمٞمص اًمٕمٚم٦م

 

 

 

 

 

                                                   

 (. 37 / )ط : هن٤مي٦م ( )

 (. أ/81 ): سمداي٦م(  )

أن قمٚم٦م اًم٘مٞم٤مس، قمٜمدُم٤م يٕم٤مروف : هبذا يتْمح وضمف اًمتٗمريؼ سملم آؾمتحس٤من، وختّمٞمص اًمٕمٚم٦م، وظمالصتف( 3)

إذ اًمقصػ ذم اًم٘مٞم٤مس ًمٞمس سمٕمٚم٦ٍم قمٜمد وضمقد اعمٕم٤مرض إىمقى،  :آؾمتحس٤من، ٓ شمٙمقن ُمقضمقدًة أصالً 

وم٢من اًمٕمٚم٦م شمٙمقن ُمقضمقدًة وًمٙمـ  ،ّمٞمص اًمٕمٚم٦موم٤مٟمتٗم٤مء احلٙمؿ ذم صقرة اًم٘مٞم٤مس ُمبٜمل  قمغم هذا، أُم٤م ذم خت

 . د ُم٤مٟمٌع ومٚمؿ يؽمشم٥م قمٚمٞمٝم٤م طمٙمٛمٝم٤مضمِ وُ 

 . 33: آؾمتحس٤من ًمٚمب٤مطمسلم، ص: يٜمٔمر

 (. ط)و( د)و( ف: )همػم ُمثب٧م ذم. واهلل أقمٚمؿ: ىمقًمف( 3)

انفشق تٍٛ  

االعرذغاٌ 

 ٔانُمغ
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 ومّمؾ ذم سمٞم٤من ومس٤مد اًم٘مقل سمجقاز اًمتخّمٞمص ذم اًمٕمٚمؾ اًمنمقمٞم٦م

 ومّمؾ

 ( )ذم اًمٕمٚمؾ اًمنمقمٞم٦م ذم سمٞم٤من ومس٤مد اًم٘مقل سمجقاز اًمتخّمٞمص
ٕاص انرخٛظضفظم  ٕل تج ٌا فغاد انم ٙف ٛت

 
ٙ انؼهم انششٛػح  ف

٘مقًمقن سم٤مًمٕمٚمؾ اعم١مصمرة وجيٕمٚمقن أن اًمذيـ ي زقمؿ أهؾ اًمٓمرد: ىم٤مل ريض اهلل قمٜمف 

ُمـ اًم٘مقل سمتخّمٞمص اًمٕمٚمؾ اًمنمقمٞم٦م، وهق  ٓ جيدون سمداً : ًمٚمٕمٚمؾ اًمنمقمٞم٦م اًمت٠مصمػم ُمّمحح٤مً 

 .يمم ٟمبٞمٜمف قمٔمٞمؿٌ  همٚمطٌ 

 وأٟمف همػم خم٤مًمٍػ ، أن اًمتخّمٞمص ذم اًمٕمٚمؾ اًمنمقمٞم٦م ضم٤مئزٌ  ( )وزقمؿ سمٕمض أصح٤مسمٜم٤م

ُمذه٥م ُمـ هق  ئٚمف، وم٢من  ُمـ ىم٤م قمٔمٞمؿٌ  وٓ عمذه٥م أهؾ اًمسٜم٦م، وذًمؽ ظمٓم٠مٌ ، ًمٓمريؼ اًمسٚمػ

                                                   

ختٚمػ احلٙمؿ ذم سمٕمض : هق -اًمٜم٘مض: ويٓمٚمؼ قمٚمٞمف أيمثر إصقًمٞملم- اًمتخّمٞمص ذم اًمٕمٚمؾ اًمنمقمٞم٦م ( )

وُمٕمٜم٤مه قمٜمد اًمٖمزازم ذم . 3/17يمِمػ إهار ًمٚمبخ٤مري، . ًمقصػ اعمدقمك قمٚم٦م عم٤مٟمعاًمّمقر قمـ ا

أن  وم٘مد احلٙمؿ ُمع وضمقد اًمٕمٚم٦م يبلم ومس٤مده٤م واٟمت٘م٤موٝم٤م، أو يب٘مٞمٝم٤م قمٚم٦ًم وًمٙمـ (: 313/ ) اعمستّمٗمك

ّمٝم٤م سمم وراء ُمقىمٕمٝم٤م  . خُيّم 

وأسمق زيد اًمدسمقد سمم وراء اًمٜمٝمر،  ُمٜمٝمؿ أسمق احلسـ اًمٙمرظمل وأسمق سمٙمر اجلّم٤مص وأيمثر احلٜمٗمٞم٦م اًمٕمراىمٞملم،(  )

 . وهمػمهؿ

 . وهق ُمذه٥م أيمثر اعمٕمتزًم٦م، واإلُم٤مم ُم٤مًمؽ، ومجٝمقر احلٜم٤مسمٚم٦م، وُٟمس٥م ًمٔم٤مهر يمالم أمحد

قمدم اجلقاز، وهق ىمقل اعمّمٜمػ، وومخر اإلؾمالم اًمبزدوي، وأسمق ُمٜمّمقر اعم٤مشمريدي : واعمذه٥م اًمث٤مين

ٙمٞم٦م يمم ىم٤مًمف اًمب٤مضمل، وأيمثر اًمِم٤مومٕمٞم٦م، ورواي٦م قمـ وُمِم٤ميخ ؾمٛمرىمٜمد، وسمٕمض اعمٕمتزًم٦م، ومجٞمع ُمِم٤ميخ اعم٤مًم

أمحد، ويمؾ ـمرٍف ُمـ اعم٤مٟمٕملم واعمجٞمزيـ يدقمل أن ىمقل أيب طمٜمٞمٗم٦م واًمِم٤مومٕمل ُمقاومٌؼ ًم٘مقًمف، ورد قمغم هذا 

شمٍميح سمجقاز  ومل يٜم٘مؾ قمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م واًمِم٤مومٕمل: سم٘مقًمف( 313: ص) اًمٖمزازم ذم ؿمٗم٤مء اًمٖمٚمٞمؾ

 . اًمتخّمٞمص أو ُمٜمٕمف

 . ٓ جيقز اًمتخّمٞمص ذم اعمستٜمبٓم٦م، وجيقز ذم اعمٜمّمقص٦م :واعمذه٥م اًمث٤مًم٨م

 إىمقال اًمزريمٌم ، وأوصؾ(318: ص)اًمٖمٚمٞمؾ  ؿمٗم٤مء ذم اًمٖمزازم اإلُم٤مم شمٗمّمٞمؾ: اًمراسمع واعمذه٥م

= 

تؼغ 

انذُفٛح 

ٚجٕصٌٔ 

ذخظٛض 

 انؼهح
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 ومّمؾ ذم سمٞم٤من ومس٤مد اًم٘مقل سمجقاز اًمتخّمٞمص ذم اًمٕمٚمؾ اًمنمقمٞم٦م

 ز ذًمؽ ومٝمق خم٤مًمٌػ أٟمف ٓ جيقز اًمتخّمٞمص ذم اًمٕمٚمؾ اًمنمقمٞم٦م، وُمـ ضمقّ ، ُمـ ؾمٚمٗمٜم٤م ُمريض  

 .ذم أصقهلؿ ( )إمم أىم٤مويؾ اعمٕمتزًم٦م هؾ اًمسٜم٦م، ُم٤مئٌؾ ٕ

ُم٤م  ( )ٕمٚم ؾ إذا ُأورد قمٚمٞمف ومّمٌؾ يٙمقن اجلقاب ومٞمف سمخالفاعمُْ  أن  : وصقرة اًمتخّمٞمص

ُمقضم٥م قمٚمتل يمذا، إٓ أٟمف فمٝمر ُم٤مٟمٌع ومّم٤مر خمّمقص٤ًم سم٤مقمتب٤مر : يروم إصمب٤مشمف سمٕمٚمتف، ي٘مقل

 .خُيص ُمٜمف سمٕمض ُم٤م يتٜم٤موًمف سم٤مًمدًمٞمؾ اعمقضم٥م ًمٚمتخّمٞمص ( )ذًمؽ اعم٤مٟمع، سمٛمٜمزًم٦م اًمٕم٤مم

 

                                                   

 . ىمقًٓ  قمنم مخس٦م  إمم  ومٞمٝم٤م 

: ، صاًمٗمّمقل : إطمٙم٤مم11 ، 11 /3، ًمٚمجّم٤مص : اًمٗمّمقل83 / اعمٕمتٛمد، : اعمس٠مًم٦م ذم يٜمٔمر

: 898/ ، إصقل : ُمٞمزان313/ اعمستّمٗمك، : 381 /3يٕمغم،  يبٕ اًمٕمدة :113

: اعمسقدة، 183: ، صاًمقصقل : ُمٗمت٤مح3/89، ًممُمدي اإلطمٙم٤مم: 3 1/3ًمٚمرازي،  عمحّمقلا

: 383 /3ضم٤مُمع إهار ًمٚمٙم٤ميمل، : 3/77ًمٚمبخ٤مري،  إهار : يمِمػ  3: ص

ُمب٤مطم٨م اًمٕمٚم٦م : 37 / ، اًمٗمحقل : إرؿم٤مد 33 /3، : اًمقاذم ًمٚمسٖمٜم٤مىمل7/333، اعمحٞمط اًمبحر

 .  13: ذم اًم٘مٞم٤مس، ص

قم٦م اًمتل ظم٤مًمٗم٧م أهؾ اًمسٜم٦م ذم يمثػم ُمـ أصقل اًمٕم٘مٞمدة وومروقمٝم٤م، وىمد : اعمٕمتزًم٦م(  ) إطمدى اًمٗمرق اعْمُبَد 

 "واصؾ سمـ قمٓم٤مء اًمٖمزال"سمٚمٖم٧م قمنميـ ومرىم٦م، ؾمٛمٞم٧م هبذا آؾمؿ: ٕن رئٞمسٝم٤م  شمٕمددت ومرىمٝم٤م طمتك

ٓ ُم١مُمـ، وعم٤م ؾمٛمع ُمٜمف احلسـ اًمبٍمي هذا ـمرده ُمـ يم٤من يرى أن اًمٗم٤مؾمؼ سملم ُمٜمزًمتلم ٓ يم٤مومر و

إًمٞمف قمٛمرو سمـ قمبٞمد، ومٚمم اقمتزٓ ىمٞمؾ هلم وعمـ  ُمـ ؾمقاري اعمسجد، واٟمْمؿ جمٚمسف، وم٤مقمتزل قمٜمد ؾم٤مري٦مٍ 

 . شمبٕمٝمم ُمٕمتزًم٦م

 . 81 -33/  : اعمٚمؾ واًمٜمحؾ ًمٚمِمٝمرؾمت٤مين،  3 ، 3  ، 3 : اًمٗمرق سملم اًمٗمرق، ص: يٜمٔمر

 (. ب/33 )ف : هن٤مي٦م ( )

 . اًمذي(: ط)سمٕمده٤م ذم  (3)

طٕسج 

ذخظٛض 

 انؼهح
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 ومّمؾ ذم سمٞم٤من ومس٤مد اًم٘مقل سمجقاز اًمتخّمٞمص ذم اًمٕمٚمؾ اًمنمقمٞم٦م

 .ًمٖم٦ًم وذقم٤ًم ووم٘مٝم٤ًم وإمج٤مقم٤مً  ( )اًمتخّمٞمص همػم اعمٜم٤مىمْم٦م: ( )صمؿ ُمـ ضمّقز ذًمؽ ىم٤مل

 .، يمٜم٘مض اًمبٜمٞم٤من( )ؼ سمٗمٕمٍؾ يٜمِمئفىمد ؾمب ( )ومألن اًمٜم٘مض إسمٓم٤مٌل ًمٗمٕمؾٍ : ( )أُم٤م اًمٚمٖم٦م

أٓ شمرى ! ومٙمٞمػ يٙمقن ٟم٘مْم٤مً ، واًمتخّمٞمص سمٞم٤من أن اعمخّمقص مل يدظمؾ ذم اجلٛمٚم٦م

 .( )اًمٕمٛمقم ( )أن ود اًمٜم٘مض اًمبٜم٤مء واًمت٠مًمٞمػ، وود اخلّمقص

اًمتخّمٞمص ضم٤مئٌز ذم اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م ُمـ اًمٙمت٤مب واًمسٜم٦م، : وُمـ طمٞم٨م اًمسٜم٦م

 .سمح٤مل ( )واًمتٜم٤مىمض ٓ جيقز ومٞمٝم٤م

                                                   

 (. 9  /3) ي٘مّمد اًم٘م٤ميض اإلُم٤مم اًمدسمقد، وم٘مد ذيمر هذه اًمٗمروق ذم يمت٤مسمف اًمت٘مقيؿ(  )

 . 31: ص، ؾمٞم٠ميت شمٕمريٗمٝم٤م ذم اًمٗمّمؾ اعمخّمص هل٤م ذم سم٤مب آقمؽماض قمغم اًمٕمٚمؾ(  )

 (. ب/71 )د : هن٤مي٦م (3)

 . ومٕمؾ(: ط)و( ف)ذم  (3)

 . ٟمِم٠مه(: ط)ذم  (1)

 . ًمس٤من اًمٕمرب: ذم "ظمّمص  "ٜمٔمر ُم٤مدة ي. وهق ود اًمٕم٤مم، اعمٜمٗمرد: اخل٤مص ًمٖم٦م (1)

دار اًمٙمت٤مب . ، طيمِمػ إهار ًمٚمبخ٤مري. هق ًمٗمظ ووع عمٕمٜمك واطمد قمغم ؾمبٞمؾ آٟمٗمراد: واصٓمالطم٤م  

 . 37 / اإلؾمالُمل، 

 . طاًم٘م٤مُمقس اعمحٞماًمّمح٤مح: : ذم "ؿ ٛمَ قمَ  "ٜمٔمر ُم٤مدة ي. سمٛمٕمٜمك ؿمٛمؾ: اًمِم٤مُمؾ، ُمـ قمؿ اًمٌمء: اًمٕم٤مم ًمٖم٦م(7) 

 . اًمٚمٗمظ اعمستٖمرق جلٛمٞمع ُم٤م يّمٚمح ًمف سمحس٥م ووع واطمد دومٕم٦م ُمـ همػم طمٍم: واصٓمالطم٤م هق  

: 3/1: اًمبحر اعمحٞمط، 99/ : اعمٖمٜمل ًمٚمخب٤مزي، 3 1/ : اعمحّمقل ًمٚمرازي، 89 / اعمٕمتٛمد، : ٔمريٜم

  .319: ، صُمذيمرة أصقل اًمٗم٘مف ًمٚمِمٞمخ حمٛمد إُملم اًمِمٜم٘مٞمٓمل

 . ومٞمٝمم(: د)و( ط)و( ف)ذم  (8)

أدنح 

انمائهٍٛ 

ترخظٛض 

 انؼهح
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 جقاز اًمتخّمٞمص ذم اًمٕمٚمؾ اًمنمقمٞم٦مومّمؾ ذم سمٞم٤من ومس٤مد اًم٘مقل سم

وم٤مًم٘مٞم٤مس اًمنمقمل ُيؽمك اًمٕمٛمؾ سمف ذم سمٕمض اعمقاوع سم٤مًمٜمص أو : ٞم٨م اإلمج٤معوُمـ طم

، وذًمؽ يٙمقن ختّمٞمّم٤ًم ٓ ُمٜم٤مىمْم٦ًم، وهلذا سم٘مل ذًمؽ اًم٘مٞم٤مس ُمقضمب٤ًم ( )اإلمج٤مع أو اًمرضورة

 .، واًم٘مٞم٤مس اعمٜمت٘مض وم٤مؾمٌد ٓ جيقز اًمٕمٛمؾ سمف ذم ُمقوع( )ًمٚمٕمٛمؾ ذم همػم ذًمؽ اعمقوع

ٌؼ  إن اعُمٕمٚم ؾ ُمتك: وُمـ طمٞم٨م اعمٕم٘مقل ذيمر وصٗم٤ًم ص٤محل٤ًم وادقمك أن احلٙمؿ ُمتٕمٚم 

سمذًمؽ اًمقصػ، ومُٞمقرد قمٚمٞمف ومّمٌؾ يقضمد ومٞمف ذًمؽ اًمقصػ ويٙمقن احلٙمؿ سمخالومف: وم٢مٟمف 

عم٤مٟمٍع َُمٜمَع صمبقت : ًمٗمس٤مٍد ذم أصؾ قمٚمتف، وُيتٛمؾ أن يٙمقن ذًمؽ: ُيتٛمؾ أن يٙمقن ذًمؽ

تٜمع وضمقب شمرى أن ؾمب٥م وضمقب اًمزيم٤مة ُِمْٚمُؽ اًمٜمّم٤مب اًمٜم٤مُمل، صمؿ يٛم ( )احلٙمؿ، أٓ

وهق اٟمٕمدام طمّمقل اًمٜممء سمٛميض  احلقل، ومل يٙمـ ذًمؽ دًمٞمؾ ومس٤مد ، سمٕمد وضمقده عم٤مٟمعٍ 

وهق اخلٞم٤مر اعمنموط، ٓ ًمٗمس٤مد ، اًمسب٥م، واًمبٞمع سمنمط اخلٞم٤مر يٛمٜمع صمبقت اعمٚمؽ سمف عم٤مٟمعٍ 

 .أصؾ اًمسب٥م وهق اًمبٞمع

ؿمٞمئ٤ًم حمتٛماًل،  وم٘مد ادقمك، هذا اعمقوع ص٤مر خمّمقص٤ًم ُمـ قمٚمتل عم٤مٟمعٍ : ىم٤مل ( )وم٢مذا

وم٘مد أصمب٧م ُم٤م ادقم٤مه سم٤محلج٦م، ومٞمٙمقن ذًمؽ ، سم٤محلج٦م، وم٢من أسمرز ُم٤مٟمٕم٤ًم ص٤محل٤مً  ومٞمٙمقن ُمٓم٤مًَمب٤مً 

: ٕن اعمحتٛمؾ ٓ يٙمقن طمج٦ًم، وسمف وم٤مرق ( )وإٓ وم٘مد ؾم٘مط اطمتج٤مضمف سمف، ُم٘مبقًٓ ُمٜمف

اعمدقمل اًمتخّمٞمص ذم اًمٜمص: وم٢مٟمف ٓ ُيٓم٤مًم٥م سم٢مىم٤مُم٦م اًمدًمٞمؾ قمغم ُم٤م يدقمل أٟمف ص٤مر 

                                                   

 . اعمٕمدول سمف قمـ اًم٘مٞم٤مس، واهلل أقمٚمؿ: وهق ُم٤م يٓمٚمؼ قمٚمٞمف احلٜمٗمٞم٦م ( )

 (. 38 / )ط : هن٤مي٦م ( )

 (. ب/81 ): سمداي٦م (3)

 . وم٠مُم٤م إذا(: ط)ذم  (3)

 (. ط)و( ف)ؾم٤مىمٌط ُمـ . سمف: ىمقًمف (1)
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 ومّمؾ ذم سمٞم٤من ومس٤مد اًم٘مقل سمجقاز اًمتخّمٞمص ذم اًمٕمٚمؾ اًمنمقمٞم٦م

مم٤م اؾمتدل سمف ُمـ قمٛمقم اًمٙمت٤مب واًمسٜم٦م: ٕٟمف ًمٞمس ومٞمم اؾمتدل سمف اطمتمل اًمٗمس٤مد، خمّمقص٤ًم 

ومٙم٤من ضمٝم٦م اًمتخّمٞمص ُمتٕمّٞمٜم٤م ومٞمف سم٤مإلمج٤مع، وهٜم٤م ذم قمٚمتف اطمتمل اًمٗمس٤مد، ومم مل يتبلم دًمٞمؾ 

اخلّمقص ومٞمم ادقمك أٟمف خمّمقٌص ُمـ قمٚم٦ٍم ٓ يٜمتٗمل قمٜمف ُمٕمٜمك اًمٗمس٤مد، ومٚمٝمذا ٓ ُي٘مبؾ ُمٜمف 

 .٤مٟمعاعم ( )ُم٤م مل يبلم

ُم٤م يٛمٜمع أصؾ اًمٕمٚم٦م، وُم٤م يٛمٜمع مت٤مم اًمٕمٚم٦م، : اًم٘م٤مئؾ اعمقاٟمع مخس٦م أىمس٤مم ( )صمؿ ضمٕمؾ هذا

وُم٤م يٛمٜمع اسمتداء احلٙمؿ، وُم٤م يٛمٜمع مت٤مم احلٙمؿ، وُم٤م يٛمٜمع ًمزوم احلٙمؿ، وذًمؽ يتبلم يمٚمف 

اٟمٙمس٤مر  ( )طمّس٤ًم وطمٙمًم، ومٛمـ طمٞم٨م احلس يتبلم هذا يمٚمف ذم اًمرُمل، وم٢من اٟم٘مٓم٤مع اًمقشمر أو

إمم ُمب٤مذشمف،  ( )سمٕمد مت٤مم ىمّمد اًمراُمل اًمسٝمؿ يٛمٜمع أصؾ اًمٗمٕمؾ اًمذي هق رُمٌل  ( )وُمْقِق 

( )وإص٤مسم٦م اًمسٝمؿ طم٤مئٓم٤ًم أو ؿمجرًة شمرده
قمـ ؾمٜمَٜمَِف يٛمٜمع مت٤مم اًمٕمٚم٦م سم٤مًمقصقل إمم اعمرُمك،  

ٍس جيٕمٚمف أُم٤مُمف يٛمٜمع اسمتداء احلٙمؿ اًمذي يٙمقن اًمرُمل ، ودومع اعمرُمل  إًمٞمف قمـ ٟمٗمسف سمؽُمْ

واًم٘متؾ، وُمداواشمف اجلراطم٦م سمٕمدُم٤م اجلرح ٕمٚم٦م سم٤مًمقصقل إمم اعم٘مّمد وذًمؽ ٕضمٚمف سمٕمد مت٤مم اًم

أص٤مسمف طمتك اٟمدُمؾ وسمرأ يٛمٜمع مت٤مم احلٙمؿ، وإذا ص٤مر سمف ص٤مطم٥م ومراٍش صمؿ شمٓم٤مول طمتك 

                                                   

 . يتبلم(: ط)ذم ( ) 

 (. ط)ؾم٤مىمٌط ُمـ . هذا: ىمقًمف(  )

 . أو: و، سمدل(: د)و( ف)ذم  (3)

 . 11/ اًمّمح٤مح، . ُمقوع اًمقشمر ُمٜمف: سٝمؿوُمْقُق اًم( 3)

 . 3/931: اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م إصمر،    /1اعمخّمص ٓسمـ ؾمٞمده، : ويٜمٔمر

 (. أ/33 )ف : هن٤مي٦م (1)

 . يرده(: د)ذم  (1)

ألغاو 

 انًٕاَغ
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 ومّمؾ ذم سمٞم٤من ومس٤مد اًم٘مقل سمجقاز اًمتخّمٞمص ذم اًمٕمٚمؾ اًمنمقمٞم٦م

ـَ اعمقَت ُمٜمف يٛمٜمع َأُِم
إذا شمٓم٤مول ُم٤م سمف وأُمـ اعمقت  ( )ًمزوم احلٙمؿ، سمٛمٜمزًم٦م ص٤مطم٥م اًمٗم٤مًم٩م ( )

 .شمفُمٜمف يم٤من سمٛمٜمزًم٦م اًمّمحٞمح ذم شمٍموم٤م

وذم احلٙمٛمّٞم٤مت إو٤موم٦م اًمبٞمع إمم احلُر  متٜمع
اٟمٕم٘م٤مد أصؾ اًمٕمٚم٦م، وإو٤مومتف إمم ُم٤مل  ( )

( )اًمٖمػم متٜمع
اٟمٕم٘م٤مد مت٤مم اًمٕمٚم٦م ذم طمؼ اعم٤مًمؽ طمتك يتٕملم ضمٝم٦م اًمبٓمالن ومٞمف سمٛمقشمف، واؿمؽماط  

يٛمٜمع  ياخلٞم٤مر ُمـ اعم٤مًمؽ ًمٜمٗمسف ذم اًمبٞمع يٛمٜمع اسمتداء احلٙمؿ، وصمبقت ظمٞم٤مر اًمرؤي٦م ًمٚمٛمِمؽم

اًمّمٗم٘م٦م سم٤مًم٘مبض ُمٕمف، وصمبقت ظمٞم٤مر اًمٕمٞم٥م يٛمٜمع ًمزوم احلٙمؿ  ( )احلٙمؿ طمتك ٓ يتؿ ( )ممت٤م

 .( )طمتك يتٛمٙمـ ُمـ رده سمٕمد مت٤مم اًمّمٗم٘م٦م سم٤مًم٘مبض

واحلج٦م ًمٕمٚممئٜم٤م ذم إسمٓم٤مل اًم٘مقل سمتخّمٞمص اًمٕمٚم٦م آؾمتدٓل سم٤مًمٙمت٤مب، واعمٕم٘مقل، 

 .واًمبٞم٤من اًمذي ٓ يٛمٙمـ إٟمٙم٤مره

                                                   

 (. 39 / )ط : هن٤مي٦م ( )

: اًمّمح٤مح: وشمٜمٔمر اعم٤مدة ذم. "ومٚم٩م"اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط، ُم٤مدة . ؿمٚمؾ يّمٞم٥م أطمد ؿم٘مل اجلسؿ ـمقًٓ : اًمٗم٤مًم٩م ( )

 . اعمٖمرب

 . يٛمٜمع(: ط)ذم  (3)

 . يٛمٜمع(: ط)ذم (3) 

 (. ط)مت٤مم، همػم ُمثب٧ٍم ذم : ىمقًمف (1)

 . شمتؿ(: ط)ذم  (1)

 (. أ/87 ): سمداي٦م (7)

أدنح 

انًظُف 

ٔانمائهٍٛ 

تًُغ 

ذخظٛض 

 انؼهح
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 ومّمؾ ذم سمٞم٤من ومس٤مد اًم٘مقل سمجقاز اًمتخّمٞمص ذم اًمٕمٚمؾ اًمنمقمٞم٦م

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ    ڀ  ڀ  ڀچ : أُم٤م اًمٙمت٤مب وم٘مقًمف شمٕم٤ممم

ومٗمٞمف ُمٓم٤مًمب٦م اًمٙمٗم٤مر سمبٞم٤من اًمٕمٚم٦م ومٞمم ادقمقا ، ( )چٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ( )ٿٿ

 .حمجقضملم سمف ( )ومٞمف احلرُم٦م قمغم وضمٍف ٓ ُمدومع هلؿ وص٤مروا

 ( )ٝمؿتوذًمؽ اًمقضمف أهنؿ إذا سمّٞمٜمقا أطمد هذه اعمٕم٤مين أن احلرُم٦م ٕضمٚمف اٟمت٘مض قمٚم

ذًمؽ اعمٕمٜمك ومٞمف، وًمق يم٤من اًمتخّمٞمص ذم  ( )ضمقدوذم اعمقوع أظمر ُمع  ؾ  سم٢مىمرارهؿ سم٤محلِ 

اُمتٜمع : ي٘مقل نْ أطمدًا ٓ يٕمجز ُمـ أَ  قمٚمؾ إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م ضم٤مئزًا ُم٤م يم٤مٟمقا حمجقضملم، وم٢من  

ذم اعمقوع  ؾ  وىمد يم٤مٟمقا قم٘مالء يٕمت٘مدون احلِ . صمبقت طمٙمؿ احلرُم٦م ذم ذًمؽ اعمقوع عم٤مٟمعٍ 

 .ر قمٜمدهؿأظمر ًمِمبٝم٦ٍم أو ُمٕمٜمًك شمّمق  

إؿم٤مرٌة إمم أن اعمّمػم إمم ختّمٞمص اًمٕمٚمؾ اًمنمقمٞم٦م : :چٹ ٹ چ: وذم ىمقًمف شمٕم٤ممم

 
ٍ
 .ومٞمٙمقن ضمٝمالً ، ًمٞمس ُمـ اًمٕمٚمؿ ذم رء

، وسمدون اًمتٕمدي٦م ٓ ( )اًمٕمٚمؾ اًمنمقمٞم٦م طمٙمٛمٝم٤م اًمتٕمدي٦م يمم ىمّررٟم٤م ومألن  : وأُم٤م اعمٕم٘مقل

صحٞمح٦ًم أصاًل: ٕهن٤م ظم٤مًمٞم٦ٌم قمـ ُمقضمبٝم٤م، وإذا ضم٤مز ىمٞم٤مم اعم٤مٟمع ذم سمٕمض اعمقاوع  ( )يٙمقن

                                                   

 . وسم٘مٞم٦م أي٦م ًمٞمس ومٞمٝم٤م(. أ/71 )د : هن٤مي٦م ( )

 . 33 ُمـ أي٦م : ؾمقرة إٟمٕم٤مم(  )

 . ومّم٤مروا(: ط)ذم  (3)

 . قمٚمٞمٝمؿ(: ط)ذم  (3)

 (. ط)، ؾم٤مىمٌط ُمـ وضمقد: ىمقًمف (1)

 .337: ص ،احلٙمؿ ذم ومّمؾ( 1)

 . شمٙمقن(: ط)ذم  (7)
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 ومّمؾ ذم سمٞم٤من ومس٤مد اًم٘مقل سمجقاز اًمتخّمٞمص ذم اًمٕمٚمؾ اًمنمقمٞم٦م

سم٠مهن٤م  ي إمم اًم٘مقلومٞم١مد  ، ضم٤مز ىمٞم٤مُمف ذم مجٞمع اعمقاوع -إًمٞمف هبذه اًمٕمٚم٦م ى احلٙمؿُ اًمذي يتٕمد  -

 ُمـ اًمٗمروع، وىمد أصمبتٜم٤م ومس٤مد هذا 
ٍ
قمٚم٦ٌم صحٞمح٦ٌم ُمـ همػم أن يتٕمدى احلٙمؿ هب٤م إمم رء

 .( )اًم٘مقل سم٤مًمدًمٞمؾ

٤م إمم دًمٞمُؾ صحتٝم٤م، وم٤مٟمٕمدام شمٕمدي٦م احلٙمؿ هب ( )صمؿ إن يم٤من شمٕمدي٦م احلٙمؿ هب٤م إمم ومرعٍ 

وُمع ُمس٤مواة دًمٞمؾ اًمّمح٦م واًمٗمس٤مد ٓ شمثب٧م شمٚمؽ اًمٕمٚم٦م دًمٞمؾ ومس٤مده٤م،  ومٞمف ( )ومرٍع آظمر شمقضمد

أن اعم٤مٟمع اًمذي ُيّدقمك ذم اعمقوع اعمخّمقص ٓسمد  ( )احلج٦م اًمنمقمٞم٦م ُمقضمب٦ًم ًمٚمٕمٛمؾ: ي٘مرره

ومٕم٤ًم : ٕٟمف إذا يم٤من دوٟمف ٓ يّمٚمح دا( )سمف اًمٕمٚم٦م اعمقضمب٦م ًمٚمحٙمؿ ( )أن يٙمقن صم٤مسمت٤ًم سمٛمثؾ ُم٤م صمب٧م

ومذًمؽ اعم٤مٟمع يٛمٙمـ شمٕمٚمٞمٚمف سمٕمٚم٦ٍم شمقضم٥م شمٕمدي٦م طمٙمؿ ، ًمف وٓ ُم٤مٟمٕم٤ًم حلٙمٛمف، وإذا يم٤من ُِمْثاًل ًمف

إلصمب٤مت : ُمثؾ إصؾ اًمذي قمٚمٚمف اعمٕمٚمؾ سمم أؿم٤مر إًمٞمف ُمـ اًمقصػ، اًمٜمٗمل إمم ؾم٤مئر اًمٗمروع

اعمٕم٤مرو٦م سمٞمٜمٝمم ُمـ هذه اًمقضمف، وأيُّ ُمٜم٤مىمْم٦ٍم أسملُم ُمـ اًمتٕم٤مرض  ( )ومٞمتح٘مؼ، احلٙمؿ ومٞمف

أن دًمٞمؾ اخلّمقص يِمبف اًمٜمسخ  ( )صمؿ ىمد سمٞمٜم٤م ومٞمم ؾمبؼ. غم وضمف اعمْم٤مدة سمّمٗم٦م اًمتس٤مويقم

                                                   

 . 33 : ومس٤مد اًمٕمٚم٦م اًم٘م٤مسة قمٜمدهؿ، وىمد شمٙمٚم ؿ قمٜمٝم٤م ذم ومّمؾ ذط اًم٘مٞم٤مس، ص: يٕمٜمل ( )

 (. 3  / )ط : هن٤مي٦م ( )

 . يقضمد(: د)ذم (3) 

 (. ب/33 )ف : هن٤مي٦م (3)

 . صمبت٧م(: ط)شمثب٧م، وذم (: د)و( ف)ذم  (1)

 . وهق اًمٙمت٤مب أو اًمسٜم٦م أو اإلمج٤مع: إمش ه٤مُمذم ( 1)

 . ومتتح٘مؼ(: ط)ذم  (7)

 . ، ُمـ اعمٓمبقع38 / ، ص ُمٜمف رءّم  سمٞم٤من طمٙمؿ اًمٕم٤مم إذا ظُم : ذم ومّمؾ (8)
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 ومّمؾ ذم سمٞم٤من ومس٤مد اًم٘مقل سمجقاز اًمتخّمٞمص ذم اًمٕمٚمؾ اًمنمقمٞم٦م

ذًمؽ إٓ ُم٘م٤مِرٟم٤ًم سمّمٞمٖمتف وآؾمتثٜم٤مء سمحٙمٛمف، وم٢مٟمف ُمست٘مؾ  سمٜمٗمسف يمدًمٞمؾ اًمٜمسخ، وٓ يٙمقن 

ٓ يتح٘مؼ ذم اًمٕمٚمؾ: وم٢من ٟمسخ اًمٕمٚم٦م سم٤مًمٕمٚم٦م  ( )ُمـ هذيـ اًمقضمٝملمُمٕمٜمًك يم٤مٓؾمتثٜم٤مء، وواطمٌد 

ز أن يٙمقن اعم٤مٟمع قمٚم٦ًم ُمثؾ اًمٕمٚم٦م اًمتل يدقمل ختّمٞمّمٝم٤م، ويمٞمػ جيقز ٓ جيقز، وا خلّمؿ جُيق 

 .اًمٜمسخ واًمٕمٚم٦م ومٞمٝم٤م اطمتمل اًمٗمس٤مد: ًمٙمقهن٤م ُمستٜمبٓم٦ًم سم٤مًمرأي

( )وم٢مذا فمٝمر ُم٤م يٛمٜمع اًمٕمٛمؾ هب٤م أصاًل يتٕملم
وم٢مٟمف ٓ ، ضمٝم٦م اًمٗمس٤مد ومٞمٝم٤م، سمخالف اًمٜمص 

 .سمفُيتٛمؾ ضمٝم٦م اًمٗمس٤مد، وم٤مًمٜمسخ يٙمقن سمٞم٤مٟم٤ًم عمدة اًمٕمٛمؾ 

ٟمقع سمٞم٤مٍن آظمر، وم٢من سم٤مخلّمقص يتبلم أٟمف ُمٕمٛمقٌل سمف ذم سمٕمض اعمح٤مل دون  ( )وهذا

إٟمف ُمٕمٛمقٌل سمف : اًمبٕمض، وذًمؽ إٟمم جيقز ومٞمم جيقز اًم٘مقل ومٞمف سم٤مًمٜمسخ ُمع صحتف، طمتك ُي٘م٤مل

ذم سمٕمض إوىم٤مت دون اًمبٕمض، وآؾمتثٜم٤مء إٟمم يٙمقن ذم اًمٕمب٤مرات: ًمٞمتبلم سمف أن اًمٙمالم 

ومٞمتبلم سمم ذيمرٟم٤م أن اًم٘مقل . اعمستثٜمك وذًمؽ ٓ يتح٘مؼ ذم اعمٕم٤مين اخل٤مًمّم٦مقمب٤مرٌة قمم وراء 

سم٤مًمتخّمٞمص ُمست٘مٞمٌؿ ذم اًمٜمّمقص ُمـ طمٞم٨م إن سمدًمٞمؾ اخلّمقص ٓ يتٛمٙمـ ؿمبٝم٦م اًمٗمس٤مد 

ذم اًمٜمص سمقضمٍف، سمؾ يتبلم أن اؾمؿ اًمٜمص مل يٙمـ ُمتٜم٤موًٓ ًمٚمٛمقوع اعمخّمقص، ُمع يمقن 

دًمٞمؾ اخلّمقص، ومٛمـ ضمّقز ختّمٞمص اًمٕمٚم٦م اًمٕم٤مم صحٞمح٤ًم ُمقضمب٤ًم ًمٚمٕمٛمؾ ىمٓمٕم٤ًم ىمبؾ ىمٞم٤مم 

قمـ اطمتمل اخلٓم٠م  دٓ جيد سُمّدًا ُمـ اًم٘مقل سمتّمقي٥م اعمجتٝمديـ أمجع، وقمّمٛم٦م آضمتٝم٤م

عم٤م هق احلؼ  ، وهذا شمٍميٌح سم٠من يمؾ جمتٝمٍد ُمّمٞم٥ٍم ( )واًمٗمس٤مد يمٕمّمٛم٦م اًمٜمص ُمـ ذًمؽ

                                                   

 (. ب/87 ): سمداي٦م ( )

 . شمتٕملم(: ط)ذم  ( )

 . وهلذا(: ط)ذم  (3)

 (.    / )ط : هن٤مي٦م (3)
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 ومّمؾ ذم سمٞم٤من ومس٤مد اًم٘مقل سمجقاز اًمتخّمٞمص ذم اًمٕمٚمؾ اًمنمقمٞم٦م

ف ُمـ وضمٍف ، وومٞم( )، وأن آضمتٝم٤مد يقضم٥م قمٚمؿ اًمٞم٘ملم، وومٞمف ىمقٌل سمقضمقب إصٚمح( )طم٘مٞم٘م٦مً 

ٕصح٤مب اًمٙمب٤مئر إذا ُم٤مشمقا ىمبؾ  ( )آظمر ىمقٌل سم٤معمٜمزًم٦م سملم اعمٜمزًمتلم، وسم٤مخلٚمقد ذم اًمٜم٤مر

اًل إمم أصقل اعمٕمتزًم٦م ُمـ ٞمْ إن ذم اًم٘مقل سمجقاز ختّمٞمص اًمٕمٚم٦م ُمَ : ومٝمذا ُمٕمٜمك ىمقًمٜم٤م .( )اًمتقسم٦م

 .وضمقهٍ 

هق و، اٟمٕمدام احلٙمؿ ٓ يٙمقن إٓ سمٕمد ٟم٘مّم٤من وصٍػ أو زي٤مدة وصٍػ : وًمٙمٜم٤ّم ٟم٘مقل

ّم٤مً  اًمذي يسٛمقٟمف ُم٤مٟمٕم٤ًم خُمّم 
اًمٕمٚم٦م ٓ حم٤مًم٦م، ومٞمّمػم ُم٤م  ( )، وهبذه اًمزي٤مدة واًمٜم٘مّم٤من يتٖمػم( )

                                                   

وىمد أورد اًمبخ٤مري اقمؽماو٤ًم ًمٚمٛمجقزيـ ، 18 : ص شم٘مدم اًمتٕمٚمٞمؼ قمغم ُمس٠مًم٦م إص٤مسم٦م اعمجتٝمديـ، ( )

. يمِمػ إهار، ط: يٜمٔمر. ًمٚمتخّمٞمص سمٕمدم اًمتالزم سمٞمٜمف وسملم شمّمقي٥م اعمجتٝمديـ ُمـ يمؾ وضمف

 . 3/38اًمٙمت٤مب اإلؾمالُمل، 

ُم٤م هق  أن يٗمٕمؾ سمٙمؾ قمبدٍ   يقضمبقن قمغم اهللاًم٘مقل سمقضمقب إصٚمح ُمـ قم٘م٤مئد اعمٕمتزًم٦م، وُمٕمٜم٤مه أهنؿ  ( )

 . ، وم٠موضمبف ُمٕمتزًم٦م سمٖمدادديٜمف، وشمٜم٤مزقمقا ذم وضمقب إصٚمح ذم دٟمٞم٤مهإصٚمح ًمف ذم 

وأرؾمؾ ، وهن٤مهؿ قمم ومٞمف ومس٤مدهؿ، إٟمم أُمر اًمٕمب٤مد سمم ومٞمف صالطمٝمؿ  إن اهلل: وأهؾ احلؼ ي٘مقًمقن

 . ؿٙمَ ومٗمٞمف طمِ ، وإن يم٤من ذم ذًمؽ رضر قمغم سمٕمض اًمٜم٤مس، اًمرؾمؾ ًمٚمٛمّمٚمح٦م اًمٕم٤مُم٦م

 . 39: ت٘مك ُمـ ُمٜمٝم٤مج آقمتدال، ص: اعمٜم319/ آٟمتّم٤مر ًمٚمٕمٛمراين، : يٜمٔمر

 (. ب/71 )د : هن٤مي٦م (3)

، وهق إصؾ اًمراسمع ُمـ ُمـ قم٘م٤مئد اعمٕمتزًم٦م ، واخلٚمقد ٕصح٤مب اًمٙمب٤مئرسم٤معمٜمزًم٦م سملم اعمٜمزًمتلم اًم٘مقل( 3)

أصقهلؿ اخلٛمس٦م، وُمٕمٜم٤مه أن ُمرشمٙم٥م اًمٙمبػمة وم٤مؾمؼ وًمٞمس ُم١مُمٜم٤ًم وٓ يم٤مومرًا سمؾ ذم ُمٜمزًم٦م سملم اعمٜمزًمتلم، 

 . أن يتقب، ومٝمق خمٚم ٌد ذم اًمٜم٤مر وإذا ُم٤مت ىمبؾ

 . 17 : : اًمٗمرق سملم اًمٗمرق، ص3 / : اعمٚمؾ واًمٜمحؾ، 197: ذح إصقل اخلٛمس٦م، ص: يٜمٔمر

 .  3/13اًمٙمِمػ، . اًمذيـ ضمّقزوا اًمتخّمٞمص، يٓمٚم٘مقن قمٚمٞمف اعم٤مٟمع اعمخّمص: أي( 1)

 . وهل إٟمس٥م. شمتٖمػم(: ط)ذم  (1)
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 ٞم٤من ومس٤مد اًم٘مقل سمجقاز اًمتخّمٞمص ذم اًمٕمٚمؾ اًمنمقمٞم٦مومّمؾ ذم سم

قمٜمد اٟمٕمدام اًمٕمٚم٦م ٓ يٙمقن ُمـ ختّمٞمص  ( )احلٙمؿ ُمٜمٕمدُم٤ًم طمٙمًم، وقمدم احلٙمؿ هق قمٚم٦مُ 

 
ٍ
 ( )وسمٞم٤من هذا أن اعمقضم٥م ًمٚمزيم٤مة ذقم٤ًم هق اًمٜمّم٤مب اًمٜم٤مُمل احلقزم، قمرومٜم٤مه .اًمٕمٚم٦م ذم رء

واعمراد ٟمٗمل اًمقضمقب، واًمٕمٚمؾ ، ( )ش طمتك ُيقل قمٚمٞمف احلقل ٓ زيم٤مة ذم ُم٤ملٍ  »: ًمف سم٘مق

أن اعمقضم٥م  ( )اًمنمقمٞم٦م ٓ شمقضم٥م احلٙمؿ سمذواهت٤م سمؾ سمجٕمؾ اًمنمع إي٤مه٤م ُمقضمب٦ًم قمغم ُم٤م سمٞمٜم٤م

ًمبٞم٤من أن اًمنمع ضمٕمٚمٝم٤م ُمقضمب٦ًم شمٞمسػمًا قمٚمٞمٜم٤م، وم٢مذا يم٤مٟم٧م : هق اهلل شمٕم٤ممم، واإلو٤موم٦م إمم اًمٕمٚم٦م

احلٙمؿ: ٟٓمٕمدام  ( )ػ ُمقضمب٦ًم ذقم٤ًم قمرومٜم٤م أن قمٜمد اٟمٕمدام هذا اًمقصػ يٜمٕمدمهبذا اًمقص

 .اًمٕمٚم٦م اعمقضمب٦م

زة ًمألداء، وىمد ىمررٟم٤م ( )وٓ يٚمزُمٜم٤م ضمقاز إداء : ٕن اًمٕمٚم٦م اعمقضمب٦م همػم اًمٕمٚم٦م اعمجق 

ٌز أداء اًمّمالة ومرو٤ًم وإن مل يٙمـ ُمقضمب٤ًم : ( )هذا ومٞمم ؾمبؼ أن اجلزء إول ُمـ اًمقىم٧م جمق 

                                                   

 (. ب/33 )ف : هن٤مي٦م ( )

 .فرِ قمُ (: ط)ذم ( ) 

زيم٤مة طمتك  ُم٤ملٍ  وًمٞمس ذم» : سمٚمٗمظ( 171 : اًمزيم٤مة، سم٤مب ذم زيم٤مة اًمس٤مئٛم٦م، سمرىمؿ) أظمرضمف أسمق داود ذم اًمسٜمـ ( 3)

ٜمف ُمرومققم٤ًم اًمزيٚمٕمل ذم  ، ُمـ طمدي٨م قمكم شُيقل قمٚمٞمف احلقل  ُمِمػمًا إمم آظمتالف ذم رومٕمف ووىمٗمف، وطمس 

، ٓ سم٠مس سم٢مؾمٜم٤مده طمدي٨م قمكم  ) (: 31/ )، وىم٤مل احل٤مومظ ذم اًمتٚمخٞمص احلبػم (8 3/ )ٟمّم٥م اًمراي٦م 

 (. . واهلل أقمٚمؿ، ومٞمّمٚمح ًمٚمحج٦م، وأصم٤مر شمٕمْمده

، ُمـ طمدي٨م ( 79 : اًمزيم٤مة، سم٤مب ُمـ اؾمتٗم٤مد ُم٤مًٓ، سمرىمؿ)ذم اًمسٜمـ  -سمٚمٗمظ اعمّمٜمػ-وأظمرضمف اسمـ ُم٤مضمف 

 . 7397: قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م، وصححف إًمب٤مين ذم صحٞمح اجل٤مُمع سمرىمؿ

 . ب، وىمد شم٘مدُم٧م اإلؿم٤مرة عمقاوٕمٝم٤م ُمراراً قمدة ُمقاوع ُمـ هذا اًمٙمت٤مذم ( 3)

 (. أ/88 ): سمداي٦م (1)

يٜمبٖمل أن ٓ جيقز إداء ىمبؾ طمقٓن احلقل: ًمٕمدم اًمٕمٚم٦م ًمٚمقضمقب، : وضمف اإلًمزام أن ُي٘م٤مل: إمه٤مُمش ذم ( 1)

 . وهق طمقٓن احلقل

 .، ُمـ اجلزء إول ُمـ اعمٓمبقع33: ذم أول اًمٙمت٤مب، ص (7)
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 ومّمؾ ذم سمٞم٤من ومس٤مد اًم٘مقل سمجقاز اًمتخّمٞمص ذم اًمٕمٚمؾ اًمنمقمٞم٦م

ُمع أن هذا اًمقصػ ُم١مصمٌر، وم٢من اًمٜممء اًمذي هق ُم٘مّمقٌد إٟمم ُيّمؾ سمٛميض ، اء قمٞمٜم٤مً ًمألد

أٓ شمرى أن اًمقضمقب يتٙمرر سمتٙمرر احلقل: ًمتجدد ُمٕمٜمك اًمٜممء سمٛميض يمؾ طمقٍل، : اعمدة

ويمذًمؽ اًمبٞمع سمنمط اخلٞم٤مر، وم٢من اعمقضم٥م ًمٚمٛمٚمؽ ذقم٤ًم اًمبٞمع اعمٓمٚمؼ، وُمع ذط اخلٞم٤مر ٓ 

أن  ( )دة يّمػم اًمبٞمع ذم طمؼ احلٙمؿ يم٤معمتٕمٚمؼ سم٤مًمنمط، وىمد سمٞمٜم٤ميٙمقن ُمٓمٚم٘م٤ًم، سمؾ هبذه اًمزي٤م

 ( )اعمتٕمٚمؼ سم٤مًمنمط همػم اعمٓمٚمؼ، وًمّمٗم٦م اإلـمالق شم٠مصمػٌم أيْم٤ًم، وم٢من اعمقضم٥م ًمٚمٛمٚمؽ سم٤مًمٜمص

اًمتج٤مرة قمـ شمراٍض، ومت٤مم اًمرو٤م يٙمقن قمٜمد إـمالق اإلجي٤مب ٓ ُمع ذط اخلٞم٤مر، ومٔمٝمر أن 

ٍػ، وهق احل٤مصؾ اًمذي جي٥م ُمراقم٤مشمف، وم٢مهنؿ وص ( )اًمٕمٚم٦م شمٜمٕمدم سمزي٤مدة وصٍػ أو ٟم٘مّم٤من

ّم٤ًم، ومٞم٘مقًمقن ( )يسٛمقن هذا احلٙمؿ ُمع سم٘م٤مء اًمٕمٚم٦م سمقضمقد ُم٤مٟمٍع،  ( )اٟمٕمدم: اعمٖمػّم ُم٤مٟمٕم٤ًم خمّم 

 .ومٞمب٘مك ٟمّم٤ًم ومٞمم وراء ُمقوع اخلّمقص، وذًمؽ ختّمٞمٌص يم٤مًمٜمص اًمٕم٤مم يٚمح٘مف ظمّمقٌص 

دام اًمٕمٚم٦م، وهذا ذم شمٜمٕمدم اًمٕمٚم٦م طملم صمب٧م اعمٖمػم، ومٞمٜمٕمدم احلٙمؿ ٟٓمٕم: وٟمحـ ٟم٘مقل

اًمٕمٚمؾ ُمست٘مٞمٌؿ، سمخالف اًمٜمّمقص: وم٢من سم٤مًمٜمص اخل٤مص ٓ يٜمٕمدم اًمٜمص اًمٕم٤مم، وقمغم هذا 

اًمٓمريؼ ُم٤م اؾمتحسٜمف قمٚممؤٟم٤م ُمـ اًم٘مٞم٤مس ذم يمتبٝمؿ، وم٢من آؾمتحس٤من ىمد يٙمقن سم٤مًمٜمص، 

وسمقضمقد اًمٜمص شمٜمٕمدم اًمٕمٚم٦م اًمث٤مسمت٦م سم٤مًمرأي: ٕٟمف ٓ ُمٕمتؼم سم٤مًمٕمٚم٦م أصاًل ذم ُمقوع اًمٜمص 

 .ُمٕم٤مرو٦م طمٙمؿ اًمٜمصوٓ ذم 

                                                   

 . ُمـ اعمٓمبقع ، ُمـ اجلزء إول11 :ص ( )

ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  چ : هق ىمقًمف شمٕم٤ممم ( )

  .9 ُمـ أي٦م : اًمٜمس٤مءؾمقرة   چ ڃ

 (.    / )ط : هن٤مي٦م (3)

 . سم٤معمٕمٜمك(: ط)سمٕمده٤م ذم  (3)

 . اٟمٕمدام(: ط)ذم  (1)

إَٔاع  

 االعرذغاٌ
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 اًمٕمٚمؾ اًمنمقمٞم٦مومّمؾ ذم سمٞم٤من ومس٤مد اًم٘مقل سمجقاز اًمتخّمٞمص ذم 

: ٕن اإلمج٤مع يم٤مًمٜمص ُمـ يمت٤مٍب أو ؾمٜم٦ٍم ( )ويمذًمؽ آؾمتحس٤من إذا يم٤من سمسب٥م إمج٤معٍ 

 .ذم يمقٟمف ُمقضمب٤ًم اًمٕمٚمؿ

وم٢من ُمقوع اًمرضورة جمٛمٌع قمٚمٞمف أو ُمٜمّمقٌص قمٚمٞمف، ، ويمذًمؽ ُم٤م يٙمقن قمـ رضورةٍ 

ٟمٕمدام اًمٕمٚم٦م، سم٤مًمٕمٚم٦م ذم ُمقوع اًمٜمص، ومٙم٤من اٟمٕمدام احلٙمؿ ذم هذه اعمقاوع: ٓ ( )ؼَم ٕمتَ وٓ ُمُ 

ـٍ فمٝمر ىمقة أصمره: عم٤م سمٞمٜم٤م ( )ويمذًمؽ إنْ  أن اًمْمٕمٞمػ ذم  ( )يم٤من آؾمتحس٤من سم٘مٞم٤مٍس ُمستحس

 .( )طمٙممً  ( )ُمٕم٤مرو٦م اًم٘مقي ُمٕمدومٌ 

وسمٞم٤من ُم٤م ذيمرٟم٤م ذم أن اًمٜم٤مئؿ إذا ُص٥م  ذم طمٚم٘مف ُم٤مٌء وهق ص٤مئٌؿ، مل يٗمسد صقُمف قمغم 

قمٜمدٟم٤م: ًمٗمقات ريمـ  ( )د صقُمف: ٕٟمف ُمٕمذوٌر، يم٤مًمٜم٤مد أو أسمٚمغ ُمٜمف، وومس( )ىمقل زومر

 .ومٞمٚمزم قمغم هذا اًمٜم٤مد، ، واًمٕمب٤مدة ٓ شمت٠مّدى سمدون ريمٜمٝم٤م( )اًمّمقم

                                                   

 . اإلمج٤مع(: ط)ذم  ( )

 . يٕمتؼم(: د)و( ط)و( ف)ذم  ( )

 . إذا(: ط)ذم  (3)

 . ، ُمـ اعمٓمبقع  / ذم ومّمؾ سمٞم٤من اعمٕم٤مرو٦م سملم اًمٜمّمقص،  (3)

 . ُمٕمدوُم٤مً (: د)ذم  (1)

 (. ب/31 )ف : هن٤مي٦م (1)

هـ، يم٤من صم٘م٦م ُم٠مُمقٟم٤ًم، وىمد مجع سملم اًمٕمٚمؿ 3  زومر سمـ اهلذيؾ اًمٕمٜمؼمي اًمٗم٘مٞمف، ص٤مطم٥م أيب طمٜمٞمٗم٦م، وًمد ؾمٜم٦م  (7)

إقمٛمش، وأيب طمٜمٞمٗم٦م، وطمج٤مج سمـ  واًمٕمب٤مدة، ويم٤من ُمـ أصح٤مب احلدي٨م صمؿ همٚم٥م قمٚمٞمف اًمرأي، روى قمـ

 . هـ18 أرـم٠مة، وروى قمٜمف أسمق ٟمٕمٞمؿ، وأيمثؿ سمـ حمٛمد، وقمبد اًمقاطمد سمـ زي٤مد، وـم٤مئٗم٦م، شمقذم ؾمٜم٦م 

  .8/38، ، ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء 3 : ، ص، ـمب٘م٤مت اًمٗم٘مٝم٤مء37 / ، اجلقاهر اعمْمٞم٦م: ٜمٔمري

 . أو أسمٚمغ وومسد ُمٜمف صقُمف(: د)ذم  (8)

  . 3/9 : اعمبسقط، 3/ : خمتٍم اظمتالف اًمٕمٚممء ًمٚمٓمح٤موي، 33 / ، اعمبسقط ًمٚمِمٞمب٤مين: يٜمٔمر( 9)

اإلجًاع 

ٕٚجة انؼهى 

 كانُض
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 ومّمؾ ذم سمٞم٤من ومس٤مد اًم٘مقل سمجقاز اًمتخّمٞمص ذم اًمٕمٚمؾ اًمنمقمٞم٦م

ز ختّمٞمص اًمٕمٚم٦م ي٘مقل  -وهق إصمر-احلٙمؿ هٜم٤مك: ًمقضمقد ُم٤مٟمٍع  ( )اٟمٕمدم: ومٛمـ جيق 

 .ومٙم٤من خمّمقص٤ًم ُمـ هذه اًمٕمٚم٦م هبذا اًمٓمريؼ ُمع سم٘م٤مء اًمٕمٚم٦م

ٟمٕمدام اًمٕمٚم٦م طمٙمًم، وم٢من اًمٜمسٞم٤من ٓ صٜمع ومٞمف احلٙمؿ ذم اًمٜم٤مد: ٓ ( )اٟمٕمدم: وٟمحـ ٟم٘مقل

، وص٤مر ومٕمٚمف ذم إيمؾ ( )أـمٕمٛمف وؾم٘م٤مه ( )ٕطمٍد ُمـ اًمٕمب٤مد، وىمد صمب٧م سم٤مًمٜمص أن اهلل شمٕم٤ممم

ذم إيمؾ ذقم٤ًم  ( )ؾم٤مىمط آقمتب٤مر، وشمٗمقي٧م اًمريمـ إٟمم يٙمقن سمٗمٕمؾ إيمؾ، وم٢مذا مل يبؼ ومٕمٚمف

( )يم٤من ريمـ اًمّمقم ىم٤مئًم طمٙمًم، وم٢مٟمم
ًمٗمٓمر هٜم٤م: ٟٓمٕمدام اًمٕمٚم٦م اعمقضمب٦م ًمٚمٗمٓمر، صمؿ مل ُيّمؾ ا 

٤مٌف إمم اًمٕمب٤مد هٜم٤م، ومٞمب٘مك َْم اًمٜم٤مئؿ ًمٞمس ذم ُمٕمٜم٤مه: ٕن اًمٗمٕمؾ اًمذي يٗمقت سمف ريمـ اًمّمقم ُمُ 

شم٤ًم ريمـ ُمٕمتؼمًا ُمٗمق 
 .إذا يم٤من ُمْم٤موم٤ًم إمم ُمـ ًمف احلؼ ( )اًمّمقم، سمخالف ُم٤م ( )

: ٕن (  )ن قمٚمٞمفاعمٖمّمقب يّمػم ممٚمقيم٤ًم ًمٚمٖم٤مص٥م قمٜمد شم٘مرر اًمْمم ( ):ويمذًمؽ ىمٚمٜم٤م

رر  ٘مَ توم، ٤م شم٘مرر اعمٚمؽ ذم ومن اًم٘مٞمٛم٦م وهق طمٙمٌؿ ذقمل  هبذا اًمسب٥م عَم  
اعمٚمؽ ومٞمم ي٘م٤مسمٚمف،  (  )

                                                   

 (. ب/88 ): اٟمٕمدام، وهل سمداي٦م(: د)ذم  ( )

 . اٟمٕمدام(: د)ذم ( ) 

 (. أ/77 )د : هن٤مي٦م (3)

  .9   :، شم٘مدم خترجيف، صشوم٢مٟمم أـمٕمٛمف اهلل وؾم٘م٤مه ، ومٚمٞمتؿ صقُمف، وم٠ميمؾ وذب، إذا ٟمز» : هق ىمقًمف ( 3)

 (. ب/13 )وهل ُمـ شمٍموم٤مت أيب اًمقوم٤مء: ٕهن٤م ًمٞمس٧م ذم اًمٕمثمٟمٞم٦م . اهـ. ذم إيمؾ(: ط) سمٕمده٤م ذم (1)

 . وإٟمم(: ط)ذم  (1)

 (. 3  / )ط : هن٤مي٦م (7)

 (. ط)ؾم٤مىمٌط ُمـ . ُم٤م: ىمقًمف (8)

 . إن(: ط)سمٕمده٤م ذم  (9)

 . 3/383: ذح ومتح اًم٘مدير، 39 /7: سمدائع اًمّمٜم٤مئع، 31/  اعمبسقط ًمٚمٛمّمٜمػ، : يٜمٔمر( 3 )

  .ومٞم٘مرر(: ط)ذم  (  )
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 ومّمؾ ذم سمٞم٤من ومس٤مد اًم٘مقل سمجقاز اًمتخّمٞمص ذم اًمٕمٚمؾ اًمنمقمٞم٦م

وٓ يثب٧م ، ٚمزم قمغم هذا ومّمؾ اعُمَدسم ر ُمـ طمٞم٨م إٟمف يت٘مرر اعمٚمؽ ذم ىمٞمٛمتف ًمٚمٛمٖمّمقب ُمٜمفومٞمَ 

ٙمؿ ذم اعمدسمر ُمع اُمتٜمع صمبقت احل: اعمٚمؽ ذم اعمدسمر ًمٚمٖم٤مص٥م، ومٛمـ يرى ختّمٞمص اًمٕمٚم٦م ي٘مقل

 .وهق أٟمف همػم حمتٛمٍؾ ًمٚمٜم٘مؾ ُمـ ُمٚمٍؽ إمم ُمٚمٍؽ ، وضمقد اًمٕمٚم٦م عم٤مٟمعٍ 

: ومٞمٜمٕمدم احلٙمؿ ٟٓمٕمدام اًمٕمٚم٦م، اٟمٕمدُم٧م اًمٕمٚم٦م اعمقضمب٦م ًمٚمٛمٚمؽ ذم اعمدسمر: وٟمحـ ٟم٘مقل

وهذا ٕن اًمٕمٚم٦م شم٘مرر اعمٚمؽ ذم ىمٞمٛم٦م هل سمدل قمـ اًمٕملم، وىمٞمٛم٦م اعمدسمر ًمٞمس سمبدل قمـ 

 سمدًٓ قمـ اًمٕملم أن شمٙمقن اًمٕملم حمتٛماًل ًمٚمتٛمٚمٞمؽ، وذًمؽ ٓ قمٞمٜمٝم٤م: ٕن ذط يمقن اًم٘مٞمٛم٦م

اعمدسمر ضمرى ومٞمف قمتٌؼ ُمـ وضمٍف، واًمٕمتؼ ذم اعمحؾ يٛمٜمع وضمقب  ( )، وٕن  ( )يقضمد ذم اعمدسمر

ىمٞمٛم٦م اًمٕملم سمسب٥م اًمٖمّم٥م، وًمٙمـ اًمْممن واضم٥ٌم سم٤مقمتب٤مر اجلٜم٤مي٦م اًمتل متٙمٜم٧م ُمـ 

ُمستح٘م٦ٌم  ٦مُ وضمٍف ىمد سم٘مٞم٧م اًمٞمد واعم٤مًمٞمّ  ُمع ضمري٤من اًمٕمتؼ ومٞمف ُمـ اًمٖم٤مص٥م سمتٗمقي٧م يده: ٕن  

اٟمٕمدام ذًمؽ يٕمتٛمد صمبقت اًمٕمتؼ ذم اعمحؾ ُمـ يمؾ وضمٍف، ومٕمرومٜم٤م أٟمف إٟمم  ، وم٢من  ( )سم٤معم٤مًمؽ

 .ٟٓمٕمدام اًمٕمٚم٦م سمقضمقد ُم٤م يٖمػمه٤م: اٟمٕمدم احلٙمؿ

: ٕن صمبقت احلرُم٦م ذم ( )إٟمف صمبت٧م سمف طمرُم٦م اعمّم٤مهرة: ويمذًمؽ إذا ىمٚمٜم٤م ذم اًمزٟم٤م

ًمد اًمذي يتخّٚمؼ ُمـ اعم٤مءيـ، ومٞمّمػم سمقاؾمٓم٦م اًمقًمد أُمٝم٤مهت٤م وسمٜم٤مهت٤م ذم إصؾ سم٤مقمتب٤مر اًمق

 .طم٘مف يم٠مُمٝم٤مشمف وسمٜم٤مشمف، وأسمٜم٤مؤه وآسم٤مؤه ذم طم٘مٝم٤م يمآسم٤مئٝم٤م وأسمٜم٤مئٝم٤م

                                                   

 . 73 / اًمتقوٞمح ُمع اًمتٚمقيح، : يٜمٔمر(  )

 . ٕن، سمدون اًمقاو(: ط)ذم  ( )

 . ًمٚممًمؽ(: د)و( ط)و( ف)ذم  (3)

 .  3 /3آظمتٞم٤مر، : 87 / اهلداي٦م، : 88 /3اعمبسقط ًمٚمٛمّمٜمػ، : 18 / ومت٤موى اًمسٖمدي، : يٜمٔمر( 3)
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 ومّمؾ ذم سمٞم٤من ومس٤مد اًم٘مقل سمجقاز اًمتخّمٞمص ذم اًمٕمٚمؾ اًمنمقمٞم٦م

٘م٤مم ُم٘م٤مُمف، ويٚمزم قمغم ومٞمُ ، احلرث ؾمب٥ٌم حلّمقل هذا اًمقًمد ( )صمؿ اًمقطء ذم ُمقوع

اجل٤مٟمبلم، ومٛمـ ي٘مقل  يتٕمدى احلرُم٦م إمم إظمقات واًمٕممت واخل٤مٓت ُمـ ( )هذا أٟمف ٓ

ىمٞم٤مم اًمٕمٚم٦م ذم هذه اعمقاوع ًمٚمٜمص أو  ( )اُمتٜمع صمبقت احلٙمؿ ُمع: ي٘مقل ( )سمتخّمٞمص اًمٕمٚم٦م

 .اإلمج٤مع

اعمقضم٥م حلرُم٦م  إٟمم اٟمٕمدم احلٙمؿ ٟٓمٕمدام اًمٕمٚم٦م: ٕن ذم اًمٜمص: وٟمحـ ٟم٘مقل

ات ، وم٤مُمتداد احلرُم٦م إمم إظمق( )اعمّم٤مهرة ذيمر إُمٝم٤مت واًمبٜم٤مت وأسم٤مء وإسمٜم٤مء ظم٤مص٦مً 

: ٕن اعم٘مّمقر همػم اعمٛمتد، ( () )وإصمب٤مشم٤ًم حلرُم٦ٍم أظمرى ( )واًمٕممت واخل٤مٓت يٙمقن شمٖمٞمػماً 

                                                   

 . حمؾ(: ط)ذم  ( )

 (. د)ؾم٤مىمٌط ُمـ . ٓ: ىمقًمف ( )

 (. أ/31 )ف : هن٤مي٦م (3)

 (. أ/89 ): سمداي٦م (3)

گ گ ڳ ڳ ڳ چ : صمبت٧م طمرُم٦م إُمٝم٤مت واًمبٜم٤مت قمغم إزواج ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم( 1)

وصمبت٧م طمرُم٦م أسم٤مء وإسمٜم٤مء قمغم  ،3 ُمـ أي٦م : ؾمقرة اًمٜمس٤مء چڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ چ : اًمزوضم٤مت ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم

  . 3ي٦م ُمـ أ: ؾمقرة اًمٜمقر چۓ ﮲ 

 (. 3  / )ط : هن٤مي٦م (1)

 (. د)ؾم٤مىمٌط ُمـ . أظمرى: ىمقًمف( 7)

ٕن احلرُم٦م ذم إظمقات واًمٕممت ُم٘مّمقرٌة ُم١مىمت٦ٌم إمم زوال اًمٜمٙم٤مح، وًمق أصمبتٜم٤م احلرُم٦م : إمه٤مُمش ذم ( 8)

 . ومٞمٙمقن شمٖمٞمػماً ، واعم١مسمدة همػم اعم١مىمت٦م، شمٙمقن ُم١مسمدةً 
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 ومّمؾ ذم سمٞم٤من ومس٤مد اًم٘مقل سمجقاز اًمتخّمٞمص ذم اًمٕمٚمؾ اًمنمقمٞم٦م

يٕمٚمؾ اعمٜمّمقص، وٓ جيقز شمبديؾ اعمٜمّمقص سم٤مًمتٕمٚمٞمؾ، ومٙم٤من اٟمٕمدام احلٙمؿ ذم  ( )وٕٟمم

 .هذه اعمقاوع: ٟٓمٕمدام اًمٕمٚم٦م ٓ عم٤مٟمٍع ُمع ىمٞم٤مم اًمٕمٚم٦م

 ( )قمغم اًمقاـمئ سمقاؾمٓم٦م اًمقًمد واًم٘مرب سمٞمٜمٝمم أن اعمقـمقءة ٓ حترم ( )زمًمْ ويمذًمؽ إن أَ 

، وم٤مًمتخري٩م هٙمذا اٟمٕمدم احلٙمؿ هٜم٤مك: ٟٓمٕمدام اًمٕمٚم٦م سم٤مقمتب٤مر ُمقرد اًمٜمص  ( )أٟمف إٟمم: َأَُمسُّ

 .يمم ىمررٟم٤م

ج. أصٌؾ يمبػٌم، ووم٘مٌف قمٔمٞمؿٌ  ( )ومٝمذا ُمـ شمرك اًمتٕمٜم٧م وشم٠مُّمؾ قمـ إٟمّم٤مٍف ختر 
ًمف مجٞمع  ( )

 .رٟم٤م قمٚمٞمفسمم هق ُمـ ٟمٔم٤مئر ُم٤م ذيم ( )ُم٤م مل ٟمذيمر

إذا يم٤من أطمدمه٤م قم٤مُّم٤ًم  ( )وقمٛمدة هذا اًمٗم٘مف ُمٕمروم٦م دًمٞمؾ اخلّمقص، وم٢من اًمٜمّّملم

وأظمر ظم٤مّص٤ًم، وم٤مًمٕم٤مم ٓ يٜمٕمدم سم٤مخل٤مص طم٘مٞم٘م٦ًم وٓ طمٙمًم، وًمٞمس ذم واطمٍد ُمـ اًمٜمّملم 

ّم٤ًم ًمٚمٛمقوع اًمذي شمٜم٤موًمف ُمـ طمٙمؿ اًمٕم٤مم ُمع  شَمَقّهُؿ اًمٗمس٤مد، ومٕمرومٜم٤م أن اخل٤مص يم٤من خمّم 

                                                   

 . وإٟمم(: د)و( ط)و( ف)ذم  ( )

 . أورد: أي: مذم ه٤مُمش إ ( )

 . ُمٜمٝمم(: د)و( ف)ذم  (3)

 (. د)و( ف)ؾم٤مىمٌط ُمـ . إٟمم: ىمقًمف (3)

 . وهذا(: ط)ذم (1) 

 . خيرج(: ط)ذم  (1)

 . يذيمر(: د)و( ط)و( ف)ذم  (7)

 . اًمٜمص(: د)و( ف)ذم  (8)
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 ومّمؾ ذم سمٞم٤من ومس٤مد اًم٘مقل سمجقاز اًمتخّمٞمص ذم اًمٕمٚمؾ اًمنمقمٞم٦م

٦ًم ومٞمم وراء ذًمؽ، وإن متٙمـ ومٞمف ٟمقع ؿمبٝم٦ٍم ُمـ طمٞم٨م إٟمف ص٤مر يم٤معمستٕم٤مر ومٞمم سم٘م٤مء اًمٕم٤مم طمج

 .طمٙمؿ اًمٕم٤مم ( )هق طم٘مٞم٘م٦م

ومٗمٞمٝم٤م اطمتمل اًمٗمس٤مد واخلٓم٠م، وهل حتتٛمؾ اإلقمدام  -وإن يم٤مٟم٧م ُم١مصمرةً -وم٠مُم٤م اًمٕمٚم٦م 

طمٙمًم، وم٢مذا ضم٤مء ُم٤م يٖمػمه٤م ضمٕمٚمٜم٤مه٤م ُمٕمدوُم٦ًم طمٙمًم ذم ذًمؽ اعمقوع، صمؿ اٟمٕمدم احلٙمؿ 

 ( )يٙمقن ومٞمٝم٤م رٌء ُمـ ُمٕمٜمك اًمتٜم٤مىمض، وٓ يٙمقن ُمـ اًمتخّمٞمص ( )ًمٕمٚم٦م، ومالٟٓمٕمدام ا

 ،
ٍ
 .( )واهلل أقمٚمؿذم رء
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   

 (. ب/77 )د : هن٤مي٦م ( )

 . وٓ(: ط)ذم  ( )

 (. د)ؾم٤مىمٌط ُمـ . ُمـ اًمتخّمٞمص: ىمقًمف (3)

  (.د)و( ف)هلل أقمٚمؿ، ؾم٤مىمٌط ُمـ وا: ىمقًمف (3)



 

 

222 

 

 ومّمؾ ذم سمٞم٤من ومس٤مد اًم٘مقل سمجقاز اًمتخّمٞمص ذم اًمٕمٚمؾ اًمنمقمٞم٦م
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 ومّمؾ ذم سمٞم٤من ومس٤مد اًم٘مقل سمجقاز اًمتخّمٞمص ذم اًمٕمٚمؾ اًمنمقمٞم٦م
 

 

 

 

 

 

 باب 
 وجوه االحتجاج مبا ليس حبجة مطلقا  
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 سم٤مب وضمقه آطمتج٤مج سمم ًمٞمس سمحج٦ٍم ُمٓمٚم٘م٤مً 

 سم٤مب

 ُمٓمٚم٘م٤مً  وضمقه آطمتج٤مج سمم ًمٞمس سمحج٦مٍ 
ٛظ تذجحٍتاب  تًا ن اً  ٔجِٕ االدرجاج   يطهم

 :ومٝمذا اًمب٤مب يِمتٛمؾ قمغم ومّمقلٍ : اهلل قمٜمف ىم٤مل ريض

 :( )ن اًمٕمٚممء اظمتٚمٗمقا ومٞمف قمغم أىم٤مويؾ٢مسمال دًمٞمؾ، وموم٤مًمذي ٟمبدأ سمف آطمتج٤مج 

 .ًمٚمٛمثب٧م وٓ يٙمقن طمج٦مً ، قمغم ظمّمٛمف ًمٚمٜم٤مذم طمج٦مٌ ، ٓ دًمٞمؾ: ( )ىم٤مل سمٕمْمٝمؿ

 .ٓ ُمقضمب٦مً  داومٕم٦مٌ  هل طمج٦مٌ : ( )وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ

ٓ ، ُم٤م صمب٧م سمدًمٞمٚمف إلسم٘م٤مء داومٕم٦مٌ  هن٤م طمج٦مٌ أقمٚمٞمف ُمس٤مئؾ اًمِم٤مومٕمل رمحف اهلل  دل   يواًمذ

 .( )ف سمدًمٞمٚمفؿ صمبقشمُ ٕمٚممل يُ  ُم٤م إلصمب٤مت

                                                   

اشمٗمؼ إصقًمٞمقن قمغم أن اعمثب٧م ًمٚمحٙمؿ ُيت٤مج إمم دًمٞمؾ، واظمتٚمٗمقا ذم اًمٜم٤مذم هؾ يٚمزُمف اًمدًمٞمؾ؟ وهل (  )

ُمس٠مًم٦م هذا اًمٗمّمؾ، واجلٛمٝمقر قمغم أن ٟم٤مذم احلٙمؿ جي٥م قمٚمٞمف اًمدًمٞمؾ، وىمد ٟم٘مؾ اًمزريمٌم ذم اًمبحر 

 .  صممٟمٞم٦مأىمقال إصقًمٞملم ومٞمٝم٤م وأوصٚمٝم٤م إمم(  7/3)اعمحٞمط 

:  3 / : اعمستّمٗمك، 73: : اًمٚمٛمع، ص37 /3: اًمت٘مقيؿ، 3/381اًمٗمّمقل، : هذه اعمس٠مًم٦مذم ويٜمٔمر 

: طم٤مؿمٞم٦م اًمبٜم٤مين قمغم مجع اجلقاُمع، 3/171: يمِمػ إهار ًمٚمبخ٤مري، 9  /3اإلطمٙم٤مم ًممُمدي، 

 . 31 : : إرؿم٤مد اًمٗمحقل، ص 31/ 

وٟمسبف إمم ( 31 : ص)، واًمِمقيم٤مين ذم إرؿم٤مده (1 1: ص)اظمت٤مر هذا اًم٘مقل اًمٖمزازم ذم ؿمٗم٤مء اًمٖمٚمٞمؾ (  )

 . 7/33اًمبحر اعمحٞمط، : ويٜمٔمر. أهؾ اًمٔم٤مهر إٓ اسمـ طمزم

 . ، ُمبٝمًم، وٟم٘مٚمف قمٜمف ُمـ سمٕمده يمذًمؽ(37 /3)طمٙم٤مه أسمق زيد ذم اًمت٘مقيؿ ( 3)

ًمف وهذا اًمذي ىم٤م: هذا اًم٘مقل قمـ اًمِم٤مومٕمل، وأٟمٙمره اًمسٛمٕم٤مين وم٘م٤مل( 38 /3)ذيمر اًمدسمقد ذم اًمت٘مقيؿ ( 3)

ومٞمف ورم  ومل أر يمثػم وم٤مئدةٍ  يمثػماً  ل اًمٙمالم شمٓمقيالً وـمق  ، وسمٜمك قمغم هذا إصؾ ُمس٤مئؾ أظمر، ؿمديدٌ  شمٙمٚمٌػ 

رمحف اهلل ُمـ  لاًمِم٤مومٕم قمغمواًمذي ادقم٤مه ، ُم٤م ذم ُمقوعٍ  إن قمدم اًمدًمٞمؾ ًمٞمس سمحج٦مٍ : وٟمحـ ٟم٘مقل، ذيمره

 ىمقاـمع إدًم٦م،: يٜمٔمر. ىمدُمٜم٤مه واعمٜم٘مقل قمـ إصح٤مب ُم٤م! ٓ ٟمدرى يمٞمػ وىمع ًمف ذًمؽ، ُمذهبف ومٞمم ىم٤مًمف

= 

االخرالف 

فٙ 

االدرجاج 

 تال دنٛم
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اًمٕمب٤مد ٓ  ( )ُم٤م ذم طمؼ٠من هذا ذم طمؼ اهلل شمٕم٤ممم، ومأ ( )دل قمٚمٞمف ُمس٤مئؾ قمٚممئٜم٤م يواًمذ

وٓ ذم  اإلسم٘م٤مءٓ ذم اإلجي٤مب، اخلّمٛملم قمغم أظمر ذم اًمدومع وٓ ذم  ٕطمد طمج٦مً  شمٙمقن هل

 .( )اسمتداءً اإلصمب٤مت 

( )أىمقى اعمٜم٤مفمرة: وىم٤مًمقا ( )اطمتجقا ( )وم٠مُم٤م اًمٗمريؼ إول
ذم إصمب٤مت اًمتقطمٞمد وذم أُمقر  

ې ې ې ى چ: آطمتج٤مج سمال دًمٞمٍؾ قمغم ٟمٗمل اًمنمك سم٘مقًمف اًمٜمبقة، وم٘مد قمٚمٛمٜم٤م اهلل 

يم٤من جي٤مدل اعمنميملم ذم إصمب٤مت ٟمبقشمف،   ، ورؾمقل اهلل( )چائ ەئ ەئ  وئ  ( )ى ائ

 ومقق ىمقهلؿ ٓ 
ٍ
ويم٤مٟمقا يٜمٗمقن ذًمؽ وهق يثب٧م، صمؿ يم٤مٟمقا ٓ ُيٓم٤مًَمبقن قمغم هذا اًمٜمٗمل سمٌمء

ًمٞمؾ قمغم ٟمبقشمف، واؿمتٖمؾ سمٕمد ضمحقدهؿ سم٢مصمب٤مت ٟمبقشمف سم٤مٔي٤مت اعمٕمجزة، واًمؼماهلم د

                                                   

 /33 . 

 . أصح٤مسمٜم٤م(: د)و( ط)و( ف)ذم  ( )

 (. 1  / )ط : هن٤مي٦م ( )

 . وهق ىمقل اجلٛمٝمقر(: 3/381)دار اًمٙمت٤مب اإلؾمالُمل . ىم٤مل اًمبخ٤مري ذم يمِمػ إهار، ط( 3)

 . هؿ اًم٘م٤مئٚمقن سم٠من ٓ دًمٞمؾ طمج٦م ًمٚمٜم٤مذم ٓ ًمٚمٛمثب٧م( 3)

 (. ب/89 : )سمداي٦م (1)

 . ُم٤م يٙمقن(: د)و( ط)و( ف) سمٕمده٤م ذم( 1)

 . ُمـ اًمٜمٔمػم أو ُمـ اًمٜمٔمر سم٤مًمبّمػمة: ًمٖم٦م: واعمٜم٤مفمرة 

اًمتٕمريٗم٤مت . هل اًمٜمٔمر سم٤مًمبّمػمة ُمـ اجل٤مٟمبلم ذم اًمٜمسب٦م سملم اًمِمٞمئلم إفمٝم٤مرًا ًمٚمّمقاب: واصٓمالطم٤مً   

 .  3 : ًمٚمجرضم٤مين، ص

 (. ب/31 )ف : هن٤مي٦م (7)

 . 7  ُمـ أي٦م : ؾمقرة اعم١مُمٜمقن( 8)

أدنح انفشٚك 

 األٔل
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 سم٤مب وضمقه آطمتج٤مج سمم ًمٞمس سمحج٦ٍم ُمٓمٚم٘م٤مً 

، ومٕمرومٜم٤م هبذا أّن ٓ دًمٞمؾ طمج٦ٌم ًمٚمٜم٤مذم قمغم ظمّمٛمف إمم أن ُيثب٧َم اخلّمؿ ُم٤م يدقمل ( )اًم٘م٤مـمٕم٦م

ٙم٤ًم سم٤مٕصؾ، وهق ( )صمبقشمف سم٤مًمدًمٞمؾ، وهذا ٕن اًمٜم٤مذم إٟمم ٓ ٟمٓم٤مًمبف : سمدًمٞمٍؾ: ًمٙمقٟمف ُمتٛمس 

م أو اعمبٞمح، ووضمقب اًمتٛمسؽ سم٤مٕصؾ إمم أن ئمٝمر قمدم اًمدًمٞمؾ ا عمقضم٥م أو اعم٤مٟمع واعمحر 

اًمدًمٞمؾ اعُمٖمػم  ًمف ـمريٌؼ ذم اًمنمع، وهلذا ضمٕمؾ اًمنمع اًمبٞمٜم٦م ذم ضم٤مٟم٥م اعمدقمل ٓ ذم ضم٤مٟم٥م 

ٌؽ سم٤مٕصؾ، وهق( )اعمٜمٙمِر أٟمف ٓ طمؼ ًمٚمٖمػم ذم ذُمتف وٓ ذم يده، وذًمؽ طمج٦ٌم : : ٕٟمف ُمتٛمس 

                                                   

ُم٤م أيمرم اهلل سمف ٟمبٞمف ُمـ إيمن اًمِمجر سمف واًمبٝم٤مئؿ واجلـ، : سم٤مب)رضمف اًمدارُمل ذم ؾمٜمٜمف ظم٤م أُم: ُمث٤مًمف(  )

ذم ؾمٗمر، وم٠مىمبؾ أقمرايب، ومٚمم دٟم٤م ُمٜمف ىم٤مل ًمف رؾمقل اهلل   يمٜم٤م ُمع رؾمقل اهلل: قمـ اسمـ قمٛمر ىم٤مل(: 1 سمرىمؿ

 : « شمِمٝمد أن ٓ إًمف إٓ  »: وُم٤م هق؟ ىم٤مل: ، ىم٤ملشهؾ ًمؽ ذم ظمػم » : ىم٤مل. إمم أهكم: ، ىم٤ملشأيـ شمريد؟

٦م ٛمَ ٚمَ هذه اًمس  » : وُمـ يِمٝمد قمغم ُم٤م شم٘مقل؟ ىم٤مل: ، ىم٤ملشاهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وأن حمٛمدًا قمبده ورؾمقًمف 

وهل سمِم٤مـمئ اًمقادي، وم٠مىمبٚم٧م خُتدُّ إرض ظَمّدًا طمتك ىم٤مُم٧م سملم يديف،  ، ومدقم٤مه٤م رؾمقل اهلل ش

: مم ُمٜمبتٝم٤م، ورضمع إقمرايب إمم ىمقُمف، وىم٤ملوم٤مؾمتِمٝمده٤م صمالصم٤ًم، ومِمٝمدت صمالصم٤ًم أٟمف يمم ىم٤مل، صمؿ رضمٕم٧م إ

 . وإٓ رضمٕم٧م ومٛمٙمث٧م ُمٕمؽ ،إن اشمبٕمقين أشمٞمتؽ هبؿ

 .  111: ، طمدي٨م رىمؿ31/ 3 ورواه أسمق يٕمغم ذم ُمسٜمده،  

 . 1 19: ، سمرىمؿ88 /3وصححف إًمب٤مين ذم ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمح،  

 . يٓم٤مًم٥م(: د)و( ط)و( ف)ذم  ( )

إذا اظمتٚمػ اًمراهـ واعمرهتـ وٟمحقه اًمرهـ، سم٤مب ) ٤مري ذم صحٞمحف يِمػم إمم احلدي٨م اًمذي أظمرضمف اًمبخ (3)

إىمْمٞم٦م، سم٤مب ) ، وُمسٚمؿ ذم صحٞمحف (3 1 ، رىمؿ وم٤مًمبٞمٜم٦م قمغم اعمدقمل واًمٞمٛملم قمغم اعمدقمك قمٚمٞمف

ًمق » : ىم٤مل  لأن اًمٜمب، يمالمه٤م قمـ اسمـ قمب٤مٍس ريض اهلل قمٜمٝمم (3117اًمٞمٛملم قمغم اعمدقمك قمٚمٞمف، رىمؿ 

واًمٚمٗمظ . شوًمٙمـ اًمٞمٛملم قمغم اعمدقمك قمٚمٞمف ، قمك ٟم٤مس دُم٤مء رضم٤مل وأُمقاهلؿيٕمٓمك اًمٜم٤مس سمدقمقاهؿ ٓد

 . عمسٚمؿ
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: اًمٙمػ قمـ اًمتٕمرض ًمف ُم٤م مل ي٘مؿ اًمدًمٞمؾ، وأّيد ُم٤م ذيمرٟم٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم قمغم ظمّمٛمف ذم ( )ًمف

آطمتج٤مج سمٕمدم اًمدًمٞمؾ  أي٦م، وم٘مد قمٚم ؿ ٟمبٞمف  ( )چڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻچ

 ( )واحل٤مم ( )واًمقصٞمٚم٦م ( )اعمقضم٥م ًمٚمحرُم٦م قمغم اًمذيـ يم٤مٟمقا يثبتقن احلرُم٦م ذم أؿمٞم٤مء يم٤مًمس٤مئب٦م

 .٦ٌم ًمٚمٜم٤مذم قمغم ظمّمٛمف، ومثب٧م هبذا أن  ٓ دًمٞمؾ، طمج( )واًمبحػمة

                                                   

 . طمذومٜم٤مه٤م: ٕن اًمٙمالم ٓ يست٘مٞمؿ ُمٕمٝم٤م. ٓ: سمٕمده٤م ذم إم ( )

 . 31 ُمـ أي٦م : ؾمقرة إٟمٕم٤مم(  )

ىم٦م إذا وًمدت وىمٞمؾ هل أم اًمبحػمة، وهل اًمٜم٤م. اًمٜم٤مىم٦م اًمتل يم٤مٟم٧م شُمسٞم ٥م ذم اجل٤مهٚمٞم٦م ًمٜمذر وٟمحقه: اًمس٤مئب٦م( 3)

خمت٤مر . قمنمة أسمٓمـ يمٚمٝمـ إٟم٤مث، ؾُمٞمب٧م ومٚمؿ شُمريم٥م، ومل ينمب ًمبٜمٝم٤م، إٓ وًمده٤م أو اًمْمٞمػ طمتك متقت

 . ، وذيمروا هل٤م ُمٕم٤مين أظمرى97 : ، ص"ؾمٞم٥م" اًمّمح٤مح، ُم٤مدة

: 91 : : ـمٚمب٦م اًمٓمٚمب٦م، ص3/381، ويٜمٔمر ومٞمف شمٕمٚمٞمؼ اًمِمٞمخ ؿم٤ميمر، 3  /  شمٗمسػم اًمٓمؼمي، : يٜمٔمر  

 . 377/ ًمس٤من اًمٕمرب، 

: إذا وًمدت اًمِم٤مة ؾمبٕم٦م أسمٓمـ قمٜم٤مىملم قمٜم٤مىملم ومقًمدت ذم ؾم٤مسمٕمٝم٤م قمٜم٤مىم٤ًم وضمدي٤ًم ىمٞمؾ. ُمـ اًمِم٤مء: اًمقصٞمٚم٦م( 3)

ُمٕم٤مين اًم٘مرآن، ًمٚمٗمراء، . وصٚم٧م أظم٤مه٤م، ومال ينمب ًمبٜمٝم٤م اًمٜمس٤مء ويم٤من ًمٚمرضم٤مل، وضمرت جمرى اًمس٤مئب٦م

 /3   . 

: خمت٤مر اًمّمح٤مح، ُم٤مدة 3  /  : شمٗمسػم اًمٓمؼمي، 13 /  ، "وصؾ"هتذي٥م اًمٚمٖم٦م، ُم٤مدة: ويٜمٔمر  

 . 7 3: ، ص"وصؾ"

اًمٗمحؾ ُمـ اإلسمؾ يم٤من إذا ًم٘مح وًمد وًمده محك فمٝمره، ومال يريم٥م وٓ جيّز ًمف وسمر، وٓ يٛمٜمع ُمـ : احل٤مم( 1)

 .   3/ ُمٕم٤مين اًم٘مرآن ًمٚمٗمراء، . ُمرقمك، وأّي إسمؾ رضب ومٞمٝم٤م مل يٛمٜمع

 .  37/38: شم٤مج اًمٕمروس، 3  /  شمٗمسػم اًمٓمؼمي، : ويٜمٔمر  

 . أهنؿ يسٞمبقهن٤م يم٠مُمٝم٤م: ، واعمٕمٜمك  3/ ُمٕم٤مين اًم٘مرآن، ًمٚمٗمراء، . اسمٜم٦م اًمس٤مئب٦م، وهل سمٛمٜمزًم٦م أُّمٝم٤م: ةاًمبحػم( 1)

 . 1  /3 : شم٤مج اًمٕمروس، 1  /  : شمٗمسػم اًمٓمؼمي، 1 /1هتذي٥م اًمٚمٖم٦م، : ويٜمٔمر  
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 سم٤مب وضمقه آطمتج٤مج سمم ًمٞمس سمحج٦ٍم ُمٓمٚم٘م٤مً 

 ًمٌم وهذا اًمذي ذهبقا إًمٞمف همػم ُمقاومٍؼ 
ٍ
ُمـ اًمٕمٚمؾ اعمٜم٘مقًم٦م قمـ اًمسٚمػ ذم ٟمٗمل  ء

 اإلصمب٤متٓ دًمٞمؾ قمغم : ، وم٢مٟم٤م ٟم٘مقل هلذا اًم٘م٤مئؾوهق يٜمتٝمل إمم اجلٝمؾ أيْم٤مً ، احلٙمؿ وإصمب٤مشمف

ه دقمقاه اًمدًمٞمؾ قمٜمد ظمّمٛمؽ يدقمل ىمٞم٤مم اًمدًمٞمؾ قمٜمده، ويمم أن   وم٢من  ، قمٜمدك أو قمٜمد همػمك

قمٚمٞمف،  ٓ دًمٞمؾ قمٜمدي ٓ يٙمقن طمج٦مً  ومدقمقاك قمٚمٞمف أنْ ، قمٚمٞمؽ طمتك شمؼمزه ٓ يٙمقن طمج٦مً 

ُمٜمؽ سم٤مجلٝمؾ واًمت٘مّمػم ذم اًمٓمٚم٥م، ومٙمٞمػ يٙمقن  ومٝمذا إىمرارٌ ، ٓ دًمٞمؾ قمٜمدي: ىمٚم٧م وإنْ 

إذا مل شم٘مػ قمغم  وم٠مٟم٧م ُمٕمذورٌ ، وإن اٟمٕمدم ُمٜمؽ اًمت٘مّمػم ذم اًمٓمٚم٥م! قمغم همػمك طمج٦مً 

يم٤من  أن ذم زُم٤من اًمٜمبل  ( )، أٓ شمرىقمغم اًمٖمػم أصالً  ٦مً طمج ( )وقمذرك ٓ يٙمقن، اًمدًمٞمؾ

ذم  وُمـ مل يبٚمٖمف يٙمقن ُمٕمذوراً ، ( )ومٞمبٚمغ ذًمؽ سمٕمض اًمٜم٤مس دون اًمبٕمض، اًمٜم٤مؾمخ يٜمزل

 .قمغم همػمه ( )وٓ يٙمقن ذًمؽ طمج٦مً ، اًمٕمٛمؾ سم٤معمٜمسقخ

، وىمد ىم٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م رمحف ىمقًمٙمؿ هذا همػم ُمقاومؼ ًمتٕمٚمٞمؾ اًمسٚمػ وم٤مؾمدٌ : وم٢من ىمٞمؾ

 .سمال دًمٞمؾ وهذا اطمتج٤مٌج . ( )صمر مل يرد سمفإ ( )نٕ: ذم اًمٕمٜمؼم س مُخ ٓ: اهلل

                                                   

 (. 1  / )ط : هن٤مي٦م ( )

 . يرى(: د)ذم  ( )

قمـ قمبد اهلل سمـ ، (333سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اًم٘مبٚم٦م، رىمؿ اًمّمالة، ) ُم٤م أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم اًمّمحٞمح : ُمث٤مًمف (3)

ىمد أٟمزل قمٚمٞمف  إن رؾمقل اهلل : وم٘م٤مل، سمٞمٜم٤م اًمٜم٤مس سم٘مب٤مء ذم صالة اًمّمبح إذ ضم٤مءهؿ آٍت : ىم٤مل  قمٛمر

 . وم٤مؾمت٘مبٚمقه٤م ويم٤مٟم٧م وضمقهٝمؿ إمم اًمِم٤مم وم٤مؾمتداروا إمم اًمٙمٕمب٦م، ر أن يست٘مبؾ اًمٙمٕمب٦مُمِ وىمد أُ ، اًمٚمٞمٚم٦م ىمرآن

 . ًمف: (د)و( ط)سمٕمده٤م ذم  (3)

 (. أ/93 ): سمداي٦م (1)

 . 91 / : اعمبسقط ًمٚمٛمّمٜمػ، 31 : ص، ُمع ذطمف اًمٜم٤مومع اًمٙمبػم اجل٤مُمع اًمّمٖمػم: يٜمٔمر( 1)

انشد ػهٗ 

انفشٚك 

 ٔلاأل
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، اخلٛمس ر هذا اًمٚمٗمظ قمغم ؾمبٞمؾ آطمتج٤مج قمغم ُمـ يقضم٥م ومٞمفيمَ هذا أن ًمق ذَ : ىمٚمٜم٤م

ذم  ُم١مصمرةٍ  ؾ ومٞمف سمٕمٚم٦مٍ صمؿ قمٚم  ، ( )، سمؾ إٟمم ذيمره قمغم وضمف سمٞم٤من اًمٕمذر سمٜمٗمسف( )ؽوًمٞمس يمذًم

ٓ مخس ذم اًمٚم١مًم١م : ( )ىم٤مل وم٢مٟمف، ( )قمٜمف ذيمر حمٛمدٌ  ُمقوع آطمتج٤مج قمغم اًمٖمػم قمغم ُم٤م

وُم٤م سم٤مل اًمسٛمؽ ٓ جي٥م ومٞمف اخلٛمس؟ : ىمٚم٧م. ٟمف سمٛمٜمزًم٦م اًمسٛمؽٕ: مل؟ ىم٤مل: ىمٚم٧م .واًمٕمٜمؼم

 .( )ٟمف سمٛمٜمزًم٦م اعم٤مءٕ: ىم٤مل

اخلٛمس ومٞمم  ( )وإٟمم ٟمقضم٥م، إصؾ ذم اخلٛمس اًمٖمٜم٤مئؿ ، وم٢من  إمم ُم١مصمرٍ  وهق إؿم٤مرةٌ 

ومٞمٙمقن ، ( )ذم يد اعمسٚمٛملم سم٢مجي٤مف اخلٞمؾ واًمريم٤مب ( )وىمع اًمٕمدو   ّم٤مب مم٤م يم٤من أصٚمف ذم يديُ 

 ( )ىمٝمرَ  ن ىمٝمر اعم٤مء ُم٤مٟمعٌ ٕ: ذم ُمٕمٜمك اًمٖمٜمٞمٛم٦م، واعمستخرج ُمـ اًمبح٤مر مل يٙمـ ذم يد اًمٕمدو ىمط

، صمؿ اًم٘مٞم٤مس أن ٓ جي٥م اخلٛمس ذم ر آظمر قمغم ذًمؽ اعمقوع،
ٍ
وإٟمم أوضم٥م اخلٛمس ذم ء

                                                   

 (. أ/78 )د : هن٤مي٦م ( )

 . ًمٜمٗمسف(: د)و( ط)و( ف)ذم  ( )

 (. ط)و( ف)قمٜمف، ؾم٤مىمٌط ُمـ : ىمقًمف (3)

. ف روث داسم٦ٍم سمحري٦ٍم، وي١مٟم٨م وُيذيمرُي٘م٤مل أٟم: واًمٕمٜمؼم ُمـ اًمٓمٞم٥م .9  / اعمبسقط ًمٚمِمٞمب٤مين، : يٜمٔمر( 3)

 . ، وًمف ُمٕم٤مٍن أظمرى، واعم٘مّمقد هٜم٤م ُم٤م خيرج ُمـ اًمبحر 17/ اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط، 

 (. أ/37 )ف : هن٤مي٦م (1)

 . يقضم٥م(: د)و( ط)و( ف)ذم  (1)

 . ووىمع(: د)و( ط)و( ف)ذم  (7)

قم٦م اًمسػم، وإجي٤مف اخلٞمؾ واًمريم٤مب أي: واًمَقضْمُػ . اإلسمؾ: اًمريم٤مب( 8)  . قممهل٤مإ: ُهْ

 . هتذي٥م اًمٚمٖم٦م: ـمٚمب٦م اًمٓمٚمب٦م: ذم "وضمػ"ُم٤مدة  يٜمٔمر  

 . ىمٝمراً (: ط)ذم  (9)
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ي١مظمذ ومٞمف سم٠مصؾ اًم٘مٞم٤مس، وهذا ٓ يٙمقن  إصمرمل يرد ومٞمف   أن ُم٤مصمر، ومبلّم سم٤مٕ إُمقالسمٕمض 

 .سمال دًمٞمؾ اطمتج٤مضم٤مً 

ٓ حم٤مًم٦م وهق صح٦م اقمت٘م٤مدك أن ٓ  إٟمؽ هبذه اعم٘م٤مًم٦م شمثب٧م ؿمٞمئ٤مً : صمؿ ٟم٘مقل هلذا اًم٘م٤مئؾ

ُم٤م شمدقمل صحتف قمٜمدك،  إلصمب٤متومٕمٚمٞمؽ اًمدًمٞمؾ ، دًمٞمؾ يقضم٥م إصمب٤مت احلٙمؿ ذم هذه احل٤مدصم٦م

صمؿ . ل صح٦م اقمت٘م٤مدك هذا، وٓ دًمٞمؾ قمغم اًمٜم٤مذم سمزقمٛمؽيٜمٗم : ٕٟمفوٓ دًمٞمؾ قمغم ظمّمٛمؽ

، ؟ وم٢من زقمٛم٧م أٟمؽ شم٘مقًمف قمـ قمٚمؿٍ أو ٓ قمـ قمٚمؿٍ  شم٘مقًمف قمـ قمٚمؿٍ  ءٌ ر، ٓ دًمٞمؾ: ىمقًمؽ

وم٘مد ، وإن زقمٛم٧م أٟمؽ شم٘مقًمف ٓ قمـ قمٚمؿٍ . وم٤مًمٕمٚمؿ اًمذي ُيدث ًمٚمٛمرء ٓ يٙمقن إٓ سمدًمٞمؾ

 ې ې  ې ې ىچ : ، وىم٤مل( )چڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ  ڱچ : شمٕم٤ممم ٞم٧م قمـ ذًمؽ، ىم٤ملهُن 

د ُم٤م يّ أو! قمغم اًمٖمػم يّمٚمح طمج٦مً  ( )يمٞمػ قمٜمف ٟمّم٤مً  ٤مً ُمٜمٝمٞمّ  ، ومم يٙمقن ُمذُمقُم٤مً أي٦م ( )( )چى

 ( ) چې ى ى ائ ائ ەئ ەئ  وئ وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئچ : ذيمرٟم٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم

ن ٓ دًمٞمؾ ٓ أقمغم  وذًمؽ شمٜمّمٞمٌص ، اًمدًمٞمؾ سم٢مىم٤مُم٦مؿ رؾمقًمف ُمٓم٤مًمب٦م اًمٜم٤مذم ، وم٘مد قمٚم  أي٦م

 لًمف قمغم اعمدقم ٟمٙم٤مر اخلّمؿ ٓ يٙمقن طمج٦مً إ نّ ٢ماخلّمقُم٤مت، وم واًمدًمٞمؾ قمٚمٞمف، يٙمقن طمج٦مً 

طمرضه أ أظمرى طمْم٤مره ُمرةً إإذا ـمٚم٥م  ،وضمحد ُمرةً  ( )ٟمف سمٕمد ُم٤م طمرضإُم٤م طمتك  سمقضمفٍ 

                                                   

 . 33ُمـ أي٦م : ؾمقرة إقمراف(  )

 . 39ُمـ أي٦م : ؾمقرة يقٟمس(  )

 (. 7  / )ط : هن٤مي٦م (3)

 . ومٙمٞمػ(: ط)ذم  (3)

 .    ُمـ أي٦م : ؾمقرة اًمب٘مرة( 1)

 . أطمرض(: ط)ذم  (1)
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قمغم  ه اًم٘م٤ميضؼمضمأومٞمف اًمدقمقى  ين يٙمٗمٚمف سمٜمٗمسف أو سم٤مًمٕملم اًمذأـمٚم٥م  ( )، وإذااًم٘م٤ميض

قمغم ظمّمٛمف مل يبؼ  ًمٚمٜم٤مذم طمج٦مً  ٗمف قمغم ذًمؽ، ومٚمق يم٤من ٓ دًمٞمؾذًمؽ، وإذا ـمٚم٥م يٛمٞمٜمف طمٚمّ 

 .لٓ طمج٦م ًمٚمٛمدقم: فِ ٟمٙم٤مره وىمقًمِ إقمٚمٞمف ؾمبٞمؾ سمٕمد  لًمٚمٛمدقم

ُمـ طمٞم٨م اًمٔم٤مهر، وهق  ومذًمؽ سم٤مقمتب٤مر دًمٞمؾٍ ، ( )رىمقل اعمٜمٙمِ  ( )اًمنمع اًم٘مقَل  ُؾ ٕمْ ُم٤م ضَم ٠موم

 ، وُمعفم٤مهراً  وذُمتف سمريئ٦مٌ ، ذم ذُمتف ـٌ يْ ، أو دَ اً واًمٞمد دًمٞمؾ اعمٚمؽ فم٤مهر، ذم يده قمك قملمٌ دّ ن اعمُ أ

قمٚمٞمف  ُم٘مْمٞم٤مً  لطمتك ٓ يّمػم اعمدقم، ن طمٚمػإقمغم ظمّمٛمف و هذا ىمقًمف ٓ يٙمقن طمج٦مً 

 
ٍ
 .يثب٧م هب٤م احلؼ قمٚمٞمف سمحج٦مٍ  ي٠مت، وًمٙمٜمف ٓ يتٕمرض ًمف ُم٤م مل سمٌمء

ًمٞمف إاًمنمقمٞم٦م، و سم٤مٕدًم٦مإصؾ هق اًمتٗم٤موت سملم اًمٜم٤مس ذم اًمٕمٚمؿ  أنُي٘مؼ ُم٤م ىمٚمٜم٤م 

ؿمبف اعمحسقس عمـ  وهذا، ( )چڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ چ: اهلل شمٕم٤ممم ذم ىمقًمف أؿم٤مر

ٓ ي٘مػ قمٚمٞمف اًمبٕمض، وُمع هذا  اًمٜم٤مس، وم٘مد ي٘مػ سمٕمْمٝمؿ قمغم قمٚمؿٍ  أطمقال إمميرضمع 

بتٜمك قمٚمٞمف يُ  قمٚمؿٍ  ( )سمٕمد وىمقومف قمغم يمؾ إٓ سمال دًمٞمؾٍ  آطمتج٤مجاًمتٗم٤موت ٓ يتٛمٙمـ اًمٜم٤مذم ُمـ 

ٜم٤مفمر، ويمٞمػ يتٛمٙمـ ٓ يُ  ٧ٌم اًمنمع، وُمـ ادقمك هذه اًمدرضم٦م ًمٜمٗمسف ُمٜم٤م ومٝمق ُمتٕمٜم  أطمٙم٤مم

                                                   

 . وإن(: ط)ذم  ( )

 (. ب/93 ): اي٦مسمد ( )

إذا : يمت٤مب اًمرهـ، سم٤مب) ُم٤م ورد ذم ذًمؽ ُمـ أطم٤مدي٨م، وُمٜمٝم٤م ُم٤م رواه اًمبخ٤مري ذم صحٞمحف يِمػم إمم  (3)

قمـ اسمـ (: 3 1 ، سمرىمؿ وم٤مًمبٞمٜم٦م قمغم اعمدقمل واًمٞمٛملم قمغم اعمدقمك قمٚمٞمف، اظمتٚمػ اًمراهـ واعمرهتـ وٟمحقه

 .  أن اًمٞمٛملم قمغم اعمدقمك قمٚمٞمفىم٣م أن اًمٜمبل : ومٙمت٥م إزم، يمتب٧م إمم اسمـ قمب٤مس: أيب ُمٚمٞمٙم٦م ىم٤مل

 . 71ُمـ أي٦م : ؾمقرة يقؾمػ( 3)

 (. ب/37 )ف : هن٤مي٦م (1)
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وإذا قمٚمٛمٜم٤م ، ( )چېئ ېئ ىئ ىئ ىئ یچ : ُمع ىمقًمف شمٕم٤ممم ( )ُمـ هذه اًمدقمقى دٌ طمأ

اؾمتدًٓمف سمم مل يبٚمٖمف قمغم  أنقمرومٜم٤م ، اًمٕمٚمؿ أٟمقاعمجٞمع  ( )اعمحت٩م سمال دًمٞمؾ مل يبٚمٖمف أن ي٘مٞمٜم٤مً 

ن اهلل شمٕم٤ممم ٕ: ( )، وهلذا صح هذا اًمٜمقع ُمـ آطمتج٤مج ومٞمم ٟمص اهلل قمٚمٞمفاخلّمؿ سم٤مـمٌؾ 

ٓ سمره٤من  أنومب٢مظمب٤مره : وٓ ختٗمك قمٚمٞمف ظم٤مومٞم٦مٌ  ٓ يٕمزب قمٜمف ُمث٘م٤مل ذرةٍ ، يمٚمٝم٤م سم٤مٕؿمٞم٤مء قم٤مملٌ 

 .ٓ دًمٞمؾ قمغم اًمنمك سمقضمف سم٠مٟمفطمّمؾ ًمٜم٤م قمٚمؿ اًمٞم٘ملم  ( )اًمنمك لعمـ يدقم

ٓ  ( )ٟمفأ ي٘مٞمٜم٤مً  وم٘مد ص٤مر ُمٕمٚمقُم٤مً ، ( )چڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻچ : ويمذًمؽ ىمقًمف

 يتّمقر ومٞمم ُيت٩م سمف اًمٜم٤مذم ، وُمثٚمف ٓآطمتج٤مج صحٞمح٤مً  ( )، ومٙم٤من( )دًمٞمؾ قمغم طمرُم٦م ذاك

 .قمغم ظمّمٛمف

                                                   

 . اًمدقم٤موى(: ط)و( ف)ذم  ( )

 . 81ُمـ أي٦م : ؾمقرة اإلهاء(  )

 . يبٚمغ(: ط)و( ف)ذم  (3)

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ چ : وًمٕمٚمف يِمػم إمم ىمقًمف شمٕم٤ممم(. د)و( ف)قمٚمٞمف، ؾم٤مىمٌط ُمـ : ىمقًمف (3)

 . 11 أي٦م: آل قمٛمرانؾمقرة  چھ ھ ھ ھ ے ے ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ

ۈئ چ : ذم ؾمقرة اعم١مُمٜمقن، وُمثٚمٝم٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم7  : يِمػم إمم أي٦م اًمتل ذيمره٤م ىمبؾ ىمٚمٞمؾ، وهل أي٦م (1)

ؾمقرة  چېئ ېئ ېئ ىئىئ ىئ ی یی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جبحب خب مب ىب يب جتحت خت مت 

 . 3 أي٦م : إٟمبٞم٤مء

 . 31 ُمـ أي٦م : ؾمقرة إٟمٕم٤مم( 1)

 (. ب/78 )د : هن٤مي٦م (7)

 . ذًمؽ(: د)و( ط)و( ف)ذم  (8)

 (. 8  / )ط : هن٤مي٦م (9)
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 يم٤من طمج٦مً ، وىمقهلؿ ٓ دًمٞمؾ قمغم ٟمبقشمف،  اًمٙمٗم٤مر ٟمبقة رؾمقل اهلل َل ن ٟمٗم٠موٓ ٟم٘مقل سم

يزيؾ  أن ُمٜمٝمؿ جلٝمٚمٝمؿ، ويم٤من قمغم رؾمقل اهلل  فمٝم٤مراً إ، وًمٙمـ يم٤من ذًمؽ هلؿ قمٚمٞمف سمقضمفٍ 

 .اعمٕمجزات اًمداًم٦م قمغم ٟمبقشمف سم٢مفمٝم٤مرذًمؽ اجلٝمؾ قمٜمٝمؿ 

، وإٟممًمٞمس  ( )واًمٕمدم ُمٕمدومٌ  اعمٜمتٗمل: ىم٤مًمقا ، وم٢مهنؿ٦مٟمٞم٘م٤مًم٦م اًمث٤ماعم أهؾ وم٠مُم٤م
ٍ
 سمٌمء

وٓ  سمدًمٞمؾٍ  ٘م٤مً ن اًمٕمدم ٓ يٙمقن ُمتٕمٚم  أ اعمدًمقل قمٚمٞمف، وُمٕمٚمقمٌ  إلصمب٤متاًمدًمٞمؾ  إممت٤مج ُُي 

يمم يدل احلدث قمغم اعمحدث، صمؿ اًمدًمٞمؾ ىمد ، سمٕمدم اًمدًمٞمؾ، وًمٙمـ قمدم اًمدًمٞمؾ يدل قمٚمٞمف

 اإلصمب٤مت٘مقل اًمٜم٤مذم ٓ دًمٞمؾ قمغم ومقمٜمد اًمبٕمض دون اًمبٕمض،  اإلصمب٤متقمغم  يٙمقن ىم٤مئمً 

 أن، وجيقز طمدٍ أقمٜمد  ُمنموعٌ  ًمٞمس ومٞمف دًمٞمٌؾ : ٟمفأوهق ، يٙمقن يمم ىم٤مل أنجيقز ، حمتٛمٌؾ 

جيقز أيْم٤ًم،  حمتٛمٌؾ  اإلصمب٤متهمػمه ومل يبٚمٖمف، ودقمقى اعمثب٧م دًمٞمؾ  ( )قمٜمد يٙمقن قمٚمٞمف دًمٞمٌؾ 

وم٤مؾمتقى اجل٤مٟمب٤من  ،أو همٚمٓم٤مً  ن يٙمقن يمذسم٤مً أز سمقضمقد اًمدًمٞمؾ قمٜمده، وجيق ىم٤مً دْ يٙمقن ِص  أن

مل يؼمز  قمغم ظمّمٛمف ُم٤م دقمقى اعمثب٧م اًمدًمٞمؾ ٓ يٙمقن طمج٦مً  أنيمم  ( )ُمـ هذا اًمقضمف، صمؿ

 وم٘مقل اًمٜم٤مذم ٓ دًمٞمؾ ٓ يٙمقن طمج٦مً ، ٓ يٙمقن طمج٦مً  واعمحتٛمُؾ ، ًمٙمقٟمف حمتٛمالً : اًمدًمٞمؾ

. ٓمريؼ اعمس٤مواة ذم آطمتملًمدقمقى اعمثب٧م قمٜمف سم وًمٙمٜمف داومعٌ ، ًمٙمقٟمف حمتٛمالً : قمغم ظمّمٛمف

 .ٓ ُمقضمب٦مٌ  داومٕم٦مٌ  ٓ دًمٞمؾ، طمج٦مٌ : ن ىمقًمفإوم٘مٚمٜم٤م 

                                                   

 . واعمٕمدوم(: ط)ذم  ( )

 (. أ/ 9 ): سمداي٦م ( )

  (.ط) ذم همػم ُمثب٧ٍم صمؿ، : ىمقًمف (3)

دجح 

انفشٚك 

 انثاَٙ
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مم إ ُمستٜمداً ، إذا يم٤من ىمقًمف ٓ دًمٞمؾ: ي٘مقل ( )إٓ أٟمفأيْم٤ًم، واًمِم٤مومٕمل ُيت٩م هبذا اًمٙمالم 

ٓ : ىمقًمف ( )ٓ جمرد، قمغم اخلّمؿ ًمؽ اًمدًمٞمؾ طمج٦مً ذيٙمقن ، ػ ُم٤م ي٘مقًمفٓ خي٤مًمِ  دًمٞمؾٍ 

 .( )دًمٞمؾ

، ( )واجلقاهر ؾواًمّمح٦م ذم اًمٕمٚم إطمٙم٤ممًمٚمب٘م٤مء ُمـ  ُم٤م يٙمقن حمتٛمالً  أنوسمٞم٤من هذا 

اعمٚمؽ سم٤مًمنماء  أنشمرى  أُٓم٤م مل يٕمؽمض ُم٤م يزيٚمف،  ٟمف إذا صمب٧م وضمقده سم٤مًمدًمٞمؾ يٙمقن سم٤مىمٞم٤مً ٢موم

يٙمقن  ( )اًمثالث ُمتك صمب٧م ( )ُمتك صمب٧م، أو احلؾ سم٤مًمٜمٙم٤مح ُمتك صمب٧م، أو احلرُم٦م سم٤مًمتٓمٚمٞم٘م٤مت

سمٕمد صح٦م اًمدًمٞمؾ اعمثب٧م  إزُمٜم٦مومم يٛميض ُمـ ، ُم٤م يزيٚمف ( )ٞمفأن يٕمؽمض قمٚم إٓ، سم٤مىمٞم٤مً 

سمذًمؽ اًمدًمٞمؾ قمغم اطمتمل أن يٓمرأ ُم٤م يزيٚمف، وىمبؾ فمٝمقر  ًمٚمحٙمؿ يٙمقن احلٙمؿ ومٞمف سم٤مىمٞم٤مً 

ًمٚمحٙمؿ  وم٢مٟمف ُمقضم٥ٌم ، سمذًمؽ اًمدًمٞمؾ، سمٛمٜمزًم٦م اًمٜمص اًمٕم٤مم ـمري٤من ُم٤م يزيٚمف يٙمقن احلٙمؿ صم٤مسمت٤مً 

اخلّمقص، ومم مل ي٘مؿ دًمٞمؾ اخلّمقص يم٤من احلٙمؿ  ذم يمؾ ُم٤م يتٜم٤موًمف قمغم اطمتمل ىمٞم٤مم دًمٞمؾ

، ومٙمذًمؽ ىمقل اًم٘م٤مئؾ ومٞمم هق آطمتج٤مج سمف قمغم اخلّمؿ صحٞمح٤مً  ( )ويم٤من، سم٤مًمٕم٤مم صم٤مسمت٤مً 

                                                   

 . ٕٟمف(: ط)ذم  ( )

 . سمٛمجرد(: ط)ذم  ( )

:  7 : ٤مين، صختري٩م اًمٗمروع ًمٚمزٟمج: يٜمٔمر. مل أضمده ُمٜمسقسم٤ًم ًمإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل، وًمٙمـ ىم٤مل سمف أصح٤مسمف( 3)

 .     :: اعمستّمٗمك، ص 3/ ىمقاـمع إدًم٦م، 
 . إقمٞم٤من ُمثؾ اًمٕم٘مقد وهمػمه٤م: أي: ذم ه٤مُمش إم( 3)

 (. أ/38 )ف : هن٤مي٦م (1)

 . صمبت٧م(: ط)ذم  (1)

 (. 9  / )ط : هن٤مي٦م (7)

 . ومٙم٤من(: د)ذم  (8)

دجح 

 انشافؼٙ 
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 ٤مب وضمقه آطمتج٤مج سمم ًمٞمس سمحج٦ٍم ُمٓمٚم٘م٤مً سم

سمذًمؽ  سمدًمٞمٚمف ٓ دًمٞمؾ قمغم ٟمٗمٞمف يٙمقن اطمتج٤مضم٤مً  ٓ دًمٞمؾ قمغم إصمب٤مشمف، أو ومٞمم هق صم٤مسم٧ٌم  ُمٜمتٍػ 

ومال يب٘مك ومٞمف إٓ  ،د إمم دًمٞمؾٍ قمغم ظمّمٛمف، وم٠مُم٤م ُم٤م ٓ يستٜم وذًمؽ اًمدًمٞمؾ طمج٦مٌ ، اًمدًمٞمؾ

 .يمم ىمٚمتؿ يٙمقن طمج٦مً  ( )ومذًمؽ ٓ، آطمتج٤مج سم٘مقًمف ٓ دًمٞمؾ

ر دقمقى اعمدقمل ن ٟمٗمل اعمٜمٙمِ ٕ: سم٤مـمٌؾ  اإلٟمٙم٤مراًمّمٚمح قمغم : ( )وقمغم هذا إصؾ ىم٤مل

عمٚمؽ ًمف ذم اأو اًمٞمد اًمتل هل دًمٞمؾ ، وهق اعمٕمٚمقم ُمـ سمراءة ذُمتف ذم إصؾ، يستٜمد إمم دًمٞمؾٍ 

ًمف قمغم ظمّمٛمف ذم إسم٘م٤مء ُم٤م صمب٧م سمدًمٞمٚمف، وسمٕمد ُم٤م فمٝمرت  ، ومٞمٙمقن ذًمؽ طمج٦مً كقملم اعمدقم

، قمغم اًمٙمػ قمـ اًمدقمقى سمراءة ذُمتف ذم طمؼ اعمدقمل هبذا اًمدًمٞمؾ يٙمقن أظمذه اعم٤مل رؿمقةً 

 ( )قمبدِ  ( )، سمخالف ُم٤م إذا ؿمٝمد سمحري٦مومٞمٙمقن سم٤مـمالً ، قمـ طم٘مف وٓ يٙمقن ذًمؽ اقمتٞم٤مو٤مً 

ن ٟمٗمل ٕ: ويٚمزُمف اًمثٛمـ ًمٚمب٤مئع، نماء يٙمقن صحٞمح٤مً وم٢من اًم، صمؿ اؿمؽماه سمٕمد ذًمؽ، إٟمس٤منٍ 

وهق اًمدًمٞمؾ اعمثب٧م ًمٚمٛمٚمؽ ًمف ذم ، إمم دًمٞمؾٍ  اًمب٤مئع طمريتف ودقمقاه سم٘م٤مء اعمٚمؽ ًمف ُمستٜمدٌ 

ًمف قمغم ظمّمٛمف ذم إسم٘م٤مء ُمٚمٙمف، وسم٤مقمتب٤مره هق إٟمم ي٠مظمذ اًمٕمقض  اًمٕمبد، ومٞمٙمقن ذًمؽ طمج٦مً 

ومس٤مد ذًمؽ اًمسب٥م، ومبٝمذا شمٕملم ومٞمف  ًمف، وسم٤مقمتب٤مره ٓ يثب٧م آشمٗم٤مق سمٞمٜمٝمم قمغم قمغم ُمٚمٍؽ 

ٕمتؼ قمٚمٞمف سمٕمدُم٤م دظمؾ ذم ُمٚمٙمف سم٤مقمتب٤مر صمؿ يُ ، وضمف اًمّمح٦م ووضم٥م اًمثٛمـ قمغم اعمِمؽمي

 .زقمٛمف

                                                   

 (. ط)ٓ، ؾم٤مىمٌط ُمـ : ىمقًمف ( )

 . أي اًمِم٤مومٕمل: ذم ه٤مُمش إم(  )

 . 31 / اعمٝمذب، : ، ويٜمٔمر9  /7ُمف ذم هذه اعمس٠مًم٦م ذم يمت٤مسمف إم، يٜمٔمر يمال  

 (. ب/ 9 : )سمداي٦م (3)

 . قمبده(: د)ذم  (3)
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 سم٤مب وضمقه آطمتج٤مج سمم ًمٞمس سمحج٦ٍم ُمٓمٚم٘م٤مً 

ُمـ  سم٘م٤مء احلٙمؿ سمقضمفٍ  اعمثب٧م ًمٚمحٙمؿ ٓ يٙمقن ُمقضمب٤مً  ( )اًمدًمٞمؾ: ( )وقمٚممؤٟم٤م ىم٤مًمقا

 .( )لاًمدًمٞمؾ اعمب٘م  ٓ ًمقضمقد ، ٓؾمتٖمٜم٤مء اًمب٘م٤مء قمـ دًمٞمؾٍ : وًمٙمـ سم٘م٤مؤه سمٕمد اًمقضمقد، اًمقضمقه

، وأن دقمقى ذم اًمب٘م٤مء أصالً  ومٕمرومٜم٤م أٟمف ًمٞمس ًمٚمدًمٞمؾ اًمذي اؾمتٜمد إًمٞمف احلٙمؿ قمٛمٌؾ 

ٕمٚمؿ صمبقشمف سمدًمٞمٚمف، ومٙمم أن اإلصمب٤مت ومٞمم ٓ يُ  ( )يمدقمقى، ف صمبقشمف سمدًمٞمٚمف حمتٛمٌؾ رِ اًمب٘م٤مء ومٞمم قمُ 

ّمٛمف سمٖمػم قمغم ظم ُمٜمٝمم ٓ يٙمقن طمج٦مً  هٜم٤مك يستقي اعمثب٧م واًمٜم٤مذم ذم أن ىمقل يمؾ واطمدٍ 

قمغم اطمتمل  ًمٚمحٙمؿ ذم يمؾ ُم٤م شمٜم٤موًمف ىمٓمٕم٤مً  وم٢مٟمف ُمقضم٥ٌم : وم٤مرق اًمٕم٤مم   سمفوومٙمذًمؽ هٜم٤م، ، دًمٞمؾٍ 

ًمف، وهٜم٤م  ُمقضم٥ٍم  سمٜمص   ىمٞم٤مم دًمٞمؾ اخلّمقص، ومم مل ئمٝمر دًمٞمؾ اخلّمقص يم٤من احلٙمؿ صم٤مسمت٤مً 

زُمٜم٦م سمٕمد ىمٞم٤مم ومال يٙمقن صمبقشمف ذم إ، ًمألزُمٜم٦م أصالً  اًمدًمٞمؾ اعمثب٧م ًمٚمحٙمؿ همػم ُمتٕمرضٍ 

، وهلذا ٓ يٙمقن ىمٞم٤مم دًمٞمؾ اًمٜمٗمل ُمـ دًمٞمؾ اخلّمقص ذم  :( )ًمف ُمثب٧ٍم  اًمدًمٞمؾ سمدًمٞمؾٍ 
ٍ
سمؾ رء

أن  قم٤مُمالً  ( )يقوحف أٟمف عم٤م مل يٙمـ ذًمؽ اًمدًمٞمؾ: ( )، يمم سمٞمٜم٤مه ذم سم٤مب اًمٜمسخ( )يٙمقن ٟمسخ٤مً 

                                                   

 . 33 / اًمتقوٞمح ُمع اًمتٚمقيح، : 3/383اًمٙمت٤مب اإلؾمالُمل، . طُمع اًمٙمِمػ،  اًمبزدوي: يٜمٔمر ( )

 (. أ/79 )د : هن٤مي٦م ( )

 . اعمٜمٗمل(: ط)ذم  (3)

 (. 3  / )ط : هن٤مي٦م (3)

 (. ب/38 )ف : هن٤مي٦م (1)

ومٚمق أن اًمدًمٞمؾ اعمثب٧م ذم شمٜم٤موًمف إزُمٜم٦م يم٤مًمٕم٤مم ذم شمٜم٤موًمف إومراد، ًمٙم٤من فمٝمقر اعمٕم٤مرض : ذم ه٤مُمش إم( 1)

 . وم٤مومؽمىم٤م، ختّمٞمّم٤ًم ًمٚمٛمثب٧م يمم ذم ومّمؾ اًمٕم٤مم، وم٤معمٕم٤مرض هٝمٜم٤م ٟمسٌخ وهمػم ختّمٞمص

 . 83/ هذا اًمٙمت٤مب سمتح٘مٞمؼ أيب اًمقوم٤مء، : يٜمٔمر (7)

اًمدًمٞمؾ اعمثب٧م ذم زُم٤من اًمب٘م٤مء مل يٙمـ قم٤مُماًل سمؾ سم٘م٤مؤه ذم اًمزُم٤من اًمث٤مين سم٤مؾمتّمح٤مب : أي: مذم ه٤مُمش إ( 8)

 . احل٤مل

يزْة 

انذُفٛح 

ٔانشد ػهٗ 

 انشافؼٙ 
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 سم٤مب وضمقه آطمتج٤مج سمم ًمٞمس سمحج٦ٍم ُمٓمٚم٘م٤مً 

 ذم 
ٍ
: ، يمم أن ىمقل ظمّمٛمفحمتٛمالً  يمالُم٤مً  .ٓ دًمٞمؾ قمغم ارشمٗم٤مقمف: ص٤مر ىمقل اعمتٛمسؽ سمف ،رء

ٓ يٙمقن زقمؿ  ومتتح٘مؼ اعمٕم٤مرو٦م سمٞمٜمٝمم قمغم وضمفٍ ، حمتٛمٌؾ  يمالمٌ . ىم٤مم اًمدًمٞمؾ قمغم ارشمٗم٤مقمف

 .قمغم أظمر ُم٤م مل يرضمح ىمقًمف سمدًمٞمؾ أطمدمه٤م طمج٦مً 

ن اًمدًمٞمؾ اعمثب٧م ًمؼماءة ٕ: إٟمف ضم٤مئز: اإلٟمٙم٤مرذم اًمّمٚمح قمغم  ( )وقمغم هذا إصؾ ىمٚمٜم٤م

ومٙم٤من دقمقى اعمدقمل أن ، ٘م٤مء أصالً ًمٚمب ذُم٦م اعمٜمٙمر أو ًمٚمٛمٚمؽ ًمف ومٞمم ذم يده همػم ُمتٕمرضٍ 

ومٙمم ٓ ، ( )حمتٛمٌؾ  ظمؼمٌ  ، وإٟمٙم٤مر اعمدقمك قمٚمٞمف ًمذًمؽ أيْم٤مً حمتٛمالً  ك طم٘مل وُمٚمٙمل ظمؼماً قمَ دّ اعمُ 

، ومٙمذًمؽ ًمٙمقٟمف حمتٛمالً  :قمغم اعمدقمك قمٚمٞمف ذم إًمزام اًمتسٚمٞمؿ إًمٞمف يٙمقن ظمؼم اعمدقمل طمج٦مً 

ض قمٜمف سمٓمريؼ اًمّمٚمح، وهلذا قمغم اعمدقمل ذم ومس٤مد آقمتٞم٤م قمٚمٞمف ٓ يٙمقن طمج٦مً  كظمؼم اعمدقم

 سمراءة ذُمتف ذم طمؼ اعمدقمل سمدًمٞمؾٍ  ( )، وًمق صمبت٧م( )ضم٤مز سم٤مٓشمٗم٤مق ُم٤ملٍ  ( )قمغم ًمق ص٤محلف أضمٜمبل  

صمؿ ص٤مًمح ، ذم دقمقاه ، يمم ًمق أىمر أٟمف ُمبٓمٌؾ إضمٜمبلمل جيز صٚمحف ُمع  -اخلّمؿ يمم ذيمره-

 .ُمع أضمٜمبل

اًمِم٤مهد إذا اؿمؽماه صح وم٢من ، اًمِمٝم٤مدة سمٕمتؼ اًمٕمبد قمغم ُمقٓه ومّمؾ :واًمدًمٞمؾ قمٚمٞمف

مل يٍم  ،ًمٙمقٟمف حمتٛمالً  :( )أن ُم٤م أظمؼم سمف اًمِم٤مهد وًمزُمف اًمثٛمـ هلذا اعمٕمٜمك، وهق، اًمنماء

                                                   

 . 1/33: سمدائع اًمّمٜم٤مئع،    /3 : اعمبسقط ًمٚمٛمّمٜمػ، 91 /3ختٍم ًمٚمٓمح٤موي، اعم: يٜمٔمر(  )

 . ًمذًمؽ ظمؼم حمتٛمؾ أيْم٤مً (: د)و( ط)و( ف)ضم٤مءت اًمٕمب٤مرة ذم  ( )

 (. أ/ 9 ): سمداي٦م (3)

 . 31 / : اعمٝمذب، 3  /3 اعمبسقط ًمٚمٛمّمٜمػ، : يٜمٔمر (3)

 . صمب٧م(: د)و( ط)و( ف)ذم  (1)

 . وهق ُم٤م أظمؼمه اًمِم٤مهد(: د)ضم٤مءت اًمٕمب٤مرة ذم  (1)
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 طمتج٤مج سمم ًمٞمس سمحج٦ٍم ُمٓمٚم٘م٤مً سم٤مب وضمقه آ

قمغم ُمقمم اًمٕمبد طمتك ضم٤مز ًمف آقمتٞم٤مض قمٜمف سم٤مًمبٞمع ُمـ همػمه، ومٞمجقز ًمف آقمتٞم٤مض  طمج٦مً 

اه ٓ ُمـ ٕمتؼ يمم اؿمؽمطمتك إٟمف يُ ، ذم طم٘مف وإن يم٤من زقمٛمف ُمٕمتؼماً ، قمٜمف سم٤مًمبٞمع ُمـ اًمِم٤مهد

ضمٝمتف طمتك ٓ يٙمقن وٓؤه ًمف، وُم٤م يم٤من ذًمؽ إٓ سم٤مًمٓمريؼ اًمذي ىمٚمٜم٤م، وم٢من اًمدًمٞمؾ اعمقضم٥م 

ٓؾمتٖمٜم٤مئف قمـ اًمدًمٞمؾ : سمؾ سم٘م٤مء اعمٚمؽ سمٕمد صمبقشمف ،ًمٚمٛمٚمؽ ًمٚمٛمقمم ٓ يٙمقن دًمٞمؾ سم٘م٤مء ُمٚمٙمف

 .( )اعمب٘مل

 َل ٜمسم٤مقمتب٤مر اًمٔم٤مهر، وًمٙمـ ًمق ضُم  اً جمٝمقل احل٤مل يٙمقن طمر: ( )وقمغم هذا إصؾ ىمٚمٜم٤م

طمتك شم٘مقم اًمبٞمٜم٦م  إطمراراجلٜم٤مي٦م قمغم  ( )ٓ يٚمزُمف أرش، ومزقمؿ اجل٤مين أٟمف رىمٞمٌؼ ، ( )قمٚمٞمف ضمٜم٤مي٦مٌ 

سمؾ سم٤مقمتب٤مر أصؾ احلري٦م ، ًمذًمؽ ُمقضم٥ٍم  ًمٚمح٤مل ًمٞمس سمدًمٞمؾٍ  ( )ن صمبقت طمريتفٕ: قمغم طمريتف

ودقمقى ، ومٙم٤من دقمقاه احلري٦م ًمٜمٗمسف ذم احل٤مل حمتٛمالً ، ٥م اًمب٘م٤مءضموذًمؽ ٓ يق، آدم ٕوٓد

وجيٕمؾ اًم٘مقل ىمقًمف ذم احلري٦م، ، ٓ يثب٧م اًمرق ومٞمف ًمٖمػمه ( )، ومب٤معمحتٛمؾٖمػم اًمرق قمٚمٞمف حمتٛمٌؾ اًم

طمتك ي٘مٞمؿ  همػمه ( )طمرار سمسب٥م اجلٜم٤مي٦م قمغموسم٤معمحتٛمؾ ٓ يثب٧م دقمقى اؾمتح٘م٤مق أرش إ

                                                   

 . وًمٕمٚمف شمّمحٞمػ. اعمٜمٗمل(: ط)ذم  ( )

 . 7/73اعمبسقط ًمٚمٛمّمٜمػ، : يٜمٔمر(  )

 (.    / )ط : هن٤مي٦م (3)

: : خمت٤مر اًمّمح٤مح، ص3  / أٟمٞمس اًمٗم٘مٝم٤مء، : ويٜمٔمر .331: ـمٚمب٦م اًمٓمٚمب٦م، ص. دي٦م اجلراطم٦م: إرش (3)

   . 

 . احلري٦م(: ط)ذم  (1)

 . وم٤معمحتٛمؾ(: د)ذم  (1)

 . قمٚمٞمف(: د)و( ط)و( ف)ذم  (7)
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، قمٜمف وذًمؽ داومعٌ ، ن ىمبؾ إىم٤مُم٦م اًمبٞمٜم٦م ًمٞمس ُمٕمف إٓ آطمتج٤مج سمال دًمٞمؾٕ: اًمبٞمٜم٦م قمغم طمريتف

 .ًمف قمغم همػمه قن طمج٦مً وٓ يٙم

ي٘م٤مم  ، وم٢مٟمف ٓسمؾ هق طمرٌ : فوىم٤مل اعم٘مذو، صمؿ زقمؿ أٟمف قمبدٌ ، وقمغم هذا ًمق ىمذف إٟمس٤مٟم٤مً 

 .( )قمغم طمريتف ( )قمٚمٞمف طمتك شم٘مقم اًمبٞمٜم٦م ًمٚمٛم٘مذوف إطمرارطمد 

 .( )ىمّم٤مص قمٚمٞمف وأٟمف ٓ صمؿ زقمؿ أٟمف قمبدٌ  ويمذًمؽ ًمق ىمٓمع يد إٟمس٤منٍ 

وم٢من ؿمٝم٤مدشمف ٓ شمٙمقن ، أٟمف قمبدٌ  ( )قمٚمٞمف صمؿ زقمؿ اعمِمٝمقد ويمذًمؽ ًمق ؿمٝمد ذم طم٤مدصم٦مٍ 

 .( )طمتك شم٘مقم اًمبٞمٜم٦م قمغم طمريتف ( )قمٚمٞمف طمج٦مً 

 .( )سمٞمٜم٤م ًمف اًمذي : ًمألصؾخي٤مًمٗمٜم٤م ذم مجٞمع ذًمؽ رمحف اهلل واًمِم٤مومٕمل

                                                   

 (. أ/39 )ف : هن٤مي٦م ( )

 . 31 /8: اعمحٞمط اًمؼمه٤مين،  9/9اعمبسقط ًمٚمٛمّمٜمػ، : يٜمٔمر(  )

 . 31 /8، اعمحٞمط اًمؼمه٤مين، 9/11اعمبسقط ًمٚمٛمّمٜمػ، : يٜمٔمر( 3)

 (. ب/79 )د : هن٤مي٦م (3)

 (. د)و( ط)و( ف)قمٚمٞمف، ؾم٤مىمٌط ُمـ : ىمقًمف (1)

 . 3/371: اًمٗمت٤موى اهلٜمدي٦م، 31 /8: اعمحٞمط اًمؼمه٤مين، 37 /1 اعمبسقط ًمٚمٛمّمٜمػ، : يٜمٔمر( 1)

همػم أن ص٤مطم٥م اعمحٞمط اًمؼمه٤مين ذيمر أن احلٜمٗمٞم٦م ذم سم٤مب اًمِمٝم٤مدة يٙمتٗمقن سم٢مظمب٤مر اعمزيملم قمـ طمري٦م   

 . ـمقن قمغم اًمِمٝمقد إىم٤مُم٦م اًمبٞمٜم٦م قمغم طمريتٝمؿاًمِمٝمقد وٓ يِمؽم

 . 37 /8اعمحٞمط اًمؼمه٤مين، : يٜمٔمر 

إذا يم٤من ىمقًمف ٓ دًمٞمؾ، ُمستٜمدًا إمم دًمٞمٍؾ ٓ : يٕمٜمل سم٤مٕصؾ ُم٤م ٟم٘مٚمف قمـ اًمِم٤مومٕمل ذم هذا اًمٗمّمؾ أٟمف ي٘مقل( 7)

 . ٓ دًمٞمؾ: ىمقًمف خي٤مًمِػ ُم٤م ي٘مقًمف، يٙمقن ذًمؽ اًمدًمٞمؾ طمج٦ًم قمغم اخلّمؿ، ٓ جمرد
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ُم٤م : ياعمِمؽم وىم٤مل، ( )ومٓمٚم٥م اًمِمٗمٞمع اًمِمٗمٕم٦م، ُمـ دارٍ  ( )ّم٤مً ٘مْ ًمق اؿمؽمى ؿِم  :وقمغم هذا

وم٢مٟمف يٙمقن اًم٘مقل ىمقل  .لسمؾ هل ُمٚمٙم، ( )ًمف سمٛمٚمٍؽ سمف اًمِمٗمٕم٦م ًمٞمس  لشمدقم ( )ذم يدك سمم

ذم إٟمٙم٤مره  يقمم ذم يده، ويٙمقن اًم٘مقل ىمقل اعمِمؽم ياًمِمٗمٕم٦م ذم دومع دقمقى اعمِمؽم لُمدقم

ذم يده ُمٚمٙمف ٓ  اًمذيي٘مؿ اًمبٞمٜم٦م قمغم أن اًمٕملم  ( )ملطمؼ اًمِمٗمٕم٦م ًمف، طمتك إن اًمِمٗمٞمع ُم٤م 

قمغم ظمّمٛمف  ومال يٙمقن طمج٦مً ، ُمٜمٝمم حمتٛمٌؾ  ن ظمؼم يمؾ واطمدٍ ٕ: ( )يستحؼ اًمِمٗمٕم٦م قمٜمدٟم٤م

 .ذم اؾمتح٘م٤مق ُم٤م ذم يده

                                                   

 .  7/  "ؿم٘مص"ـمٚمب٦م اًمٓمٚمب٦م، ُم٤مدة . اًمٓم٤مئٗم٦م ُمـ اًمٌمء: ٘مصاًمِم  (  )

 . 37 : : خمت٤مر اًمّمح٤مح، ص1/33اًمٕملم، : ذم "ؿم٘مص"ويٜمٔمر ُم٤مدة   

ْٗمَٕم٦مُ (  ) ْٗمَٕم٦ُم : اًمِمُّ ـْ ًَمُف اًمِمُّ ِذي ُهَق َٟمِ٘مٞمُض اًْمِقشْمِر َوىَمْد ؿَمَٗمْٕم٧م اًْمِقشْمَر سمَِٙمَذا َأْي ضَمَٕمْٚمتف ؿَمْٗمًٕم٤م َوَُم ْٗمِع اًم  ـْ اًمِم  ِْمَٗمُع يَ ُِم

ِذي َي٠ْمظُمُذهُ   . 333/ ، "ؿمٗمع"ـمٚمب٦م اًمٓمٚمب٦م، ُم٤مدة . قَمَ٘م٤مَرُه سم٤ِمًْمَٕمَ٘م٤مِر اًم 

 . اعمٖمرب: خمت٤مر اًمّمح٤مح: ذم "ؿمٗمع"ويٜمٔمر ُم٤مدة 

. اًمتٕمريٗم٤مت ًمٚمجرضم٤مين، ط. رسمم ىم٤مم قمغم اعمِمؽمي سم٤مًمنميم٦م واجلقا هل متٚمؽ اًمب٘مٕم٦م ضمؼماً : واصٓمالطم٤مً   

 . 7  : اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، ص

 . مم٤م(: ط)ُم٤م، وذم : (ف)ذم  (3)

 . ًمؽ: أي: وذم ه٤مُمش إم. ًمؽ(: د)و( ط)ذم  (3)

 (. ب/ 9 ): سمداي٦م (1)

إذا أٟمٙمر اعمِمؽمي يمقن اًمدار اًمتل يِمٗمع هب٤م ممٚمقيم٦م ًمٚمِمٗمٞمع: (: 3 /1)ىم٤مل اًمٙم٤مؾم٤مين ذم سمدائع اًمّمٜم٤مئع، ( 1)

وإطمدى اًمروايتلم  ،ٗم٦م وحمٛمدأٟمف ًمٞمس ًمف أن ي٠مظمذ سم٤مًمِمٗمٕم٦م طمتك ي٘مٞمؿ اًمبٞمٜم٦م أهن٤م داره، وهذا ىمقل أيب طمٜمٞم

وٓ ُيت٤مج إمم إىم٤مُم٦م  ،وروي قمٜمف رواي٦م أظمرى أن هذا ًمٞمس سمنمط، واًم٘مقل ىمقل اًمِمٗمٞمع. قمـ أيب يقؾمػ

 . وهق ىمقل زومر واًمِم٤مومٕمل رمحٝمم اهلل، اًمبٞمٜم٦م

 . 38/ : آظمتٞم٤مر، 38 /3 اعمبسقط ًمٚمٛمّمٜمػ، : ويٜمٔمر
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 إمم دًمٞمؾٍ  سم٤مقمتب٤مر أن ىمقًمف ُمستٜمدٌ  ُمٚمؽ اًمِمٗمٞمع ومٞمم ذم يده صم٤مسم٧ٌم : ( )وقمٜمد اًمِم٤مومٕمل

 .ومٞمستحؼ سمف اًمِمٗمٕم٦م، ُمثب٧ٍم 

، صمؿ ىم٤مل وم٠مٟم٧م طمرٌ  ،إن مل أدظمؾ اًمٞمقم اًمدار: وٟمٔمػم ُم٤م ىم٤مًمف قمٚممؤٟم٤م ىمقل اعمقمم ًمٕمبده

مل شمدظمؾ، وم٢من اًم٘مقل ىمقل اعمقمم طمتك ٓ : وىم٤مل اًمٕمبد، دظمٚم٧م ىمد: اعمقمم سمٕمد ُميض اًمٞمقم

وهق أن إصؾ ، ُمـ طمٞم٨م اًمٔم٤مهر إمم دًمٞمؾٍ  أن ىمقل اًمٕمبد ُمستٜمدٌ  ، وُمٕمٚمقمٌ ( )ٕمتؼ اًمٕمبديُ 

وىمقل اعمقمم يمذًمؽ مل يثب٧م اؾمتح٘م٤مىمف ، وًمٙمـ عم٤م يم٤من ىمقًمف ذم احل٤مل حمتٛمالً ، قمدم اًمدظمقل

 .قمغم اعمقمم سمم هق حمتٛمؾ

، ( )( )ُمـ أىم٤مرسمف إذا ُم٤مت ىمبؾ أن ئمٝمر طم٤مًمف وم٢مٟمف ٓ يرث أطمداً ، قدويمذًمؽ اعمٗم٘م

ُمـ طمٞم٤مشمف، وًمٙمـ عم٤م مل يٙمـ ذًمؽ  ؿَ ٚمِ ُم٤م قمُ : وهق، إمم دًمٞمؾ ُمستٜمدٌ  ٤مً أن سم٘م٤مءه طمٞمّ  وُمٕمٚمقمٌ 

                                                   

أصح٤مسمٜم٤م ومٞمم شمِمٝمد سمف اًمبٞمٜم٦م ذم اؾمتح٘م٤مق اًمِمٗمٕم٦م  واظمتٚمػ)(: 33 /7)ىم٤مل اعم٤موردي ذم احل٤موي اًمٙمبػم (  )

ٕٟمف ٓ يٜمتزع  -وسمف ىم٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م-. أٟمف ٓ ؿمٗمٕم٦م ًمف إٓ أن شمِمٝمد ًمف اًمبٞمٜم٦م سم٤معمٚمؽ: أطمدمه٤م: وضمٝملم قمغم

: ٕهن٤م -وسمف ىم٤مل أسمق يقؾمػ-أٟمف يستحؼ إذا ؿمٝمدت ًمف اًمبٞمٜم٦م سم٤مًمٞمد : واًمقضمف اًمث٤مين. ُمٚمٙم٤ًم سم٠مُمٍر حمتٛمؾ

 . (ُمع سمٞمٜمتف سم٤مًمٞمد أٟمف ُم٤مًمؽ صمؿ حمٙمقم ًمف سم٤مًمِمٗمٕم٦م ـ ُيٚمػ اًمِمٗمٞمعطمج٦ٌم ذم اعمٚمؽ ًمٙم

 .    /1: شمبٞملم احل٘م٤مئؼ، 3/383: اعمحٞمط اًمؼمه٤مين، 7/37 اعمبسقط ًمٚمٛمّمٜمػ، : يٜمٔمر(  )

ٕمؾ طمٞم٤م ذم ُم٤مًمف ُمٞمت٤م ذم ُم٤مل إصؾ ومٞمف أن اعمٗم٘مقد جُي (: )33/31)ىم٤مل اعمّمٜمػ رمحف اهلل ذم اعمبسقط (3) 

وٓ يٕمٓمك ًمف ُمػماث أطمد ُمـ ىمراسمتف  ،قمٜمف ُم٤مًمف وٓ ي٘مسؿ سملم ورصمتف ُم٤م مل يٕمٚمؿ ُمقشمفطمتك ٓ يقرث ، همػمه

وًمٙمـ يقىمػ ٟمّمٞم٥م اعمٗم٘مقد يمم يقىمػ ٟمّمٞم٥م احلٛمؾ: ٕن طمٞم٤مشمف يم٤مٟم٧م ، إذا ُم٤مت ىمبؾ أن يتبلم طم٤مًمف

ومٝمق طمج٦م ذم ، إٓ أن احلٙمؿ سمحٞم٤مشمف سم٤مقمتب٤مر اؾمتّمح٤مب احل٤مل ،وُم٤م قمٚمؿ صمبقشمف وم٤مٕصؾ سم٘م٤مؤه ،ُمٕمٚمقُم٦م

 (. وًمٞمس سمحج٦م ذم إصمب٤مت ُم٤م مل يٙمـ صم٤مسمت٤مً  ،٤مء ُم٤م يم٤من قمغم ُم٤م يم٤منإسم٘م

 (.    / )ط : هن٤مي٦م (3)
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، وٓ يرث ٤مً ٓطمتمل سم٘م٤مئف طمٞمّ : ٓ يرصمف أطمدٌ : ًمٚمب٘م٤مء اقمتؼم ذم احل٤مل آطمتمل، وم٘مٞمؾ دًمٞمالً 

 .ٞم٧مٓطمتمل أٟمف ُم أطمداً 

إٟمم ي٘مبؾ ىمقًمف قمغم ظمّمٛمف ذم إسم٘م٤مء ُم٤م  إمم دًمٞمؾٍ  ( )قمٜمدي إذا اؾمتٜمد ىمقًمف: ( )وم٢من ىمٞمؾ

وإٟمم ، دظمقل اعمقمم اًمدار لًمٚمٕمبد ذم ٟمٗم ومٗمل ُمس٠مًم٦م اًمٕمتؼ ٓ ُم٘مّمقدَ ، ًمف هق ُم٘مّمقدٌ 

 .ًمف ُمثب٧ٍم  إمم دًمٞمؾٍ  ( )ودقمقاه اًمٕمتؼ ًمٞمس يستٜمد، ُم٘مّمقده ذم اًمٕمتؼ

 ًمٞمس سمٛم٘مّمقدٍ ، ًمف قد سمٕمد ُم٤م ُم٤مت ىمري٥ٌم طمٞم٤مة اعمٗم٘م لُمـ يدقم دقمقىويمذًمؽ 

ر سمراءة ذُمتف أو يمقن ُم٤م ذم إمم دًمٞمٚمف، وم٠مُم٤م دقمقى اعمٜمٙمِ  ( )اإلؾمٜم٤مدٕمتؼم ومٞمف طمتك يُ  لًمٚمٛمدقم

 .يمم سمٞمٜم٤م وهق يستٜمد إمم دًمٞمؾٍ ، ًمف ًمف ُم٘مّمقدٌ  يده ُمٚمٙم٤مً 

 .ًمف ويمذًمؽ دقمقى جمٝمقل احل٤مل احلري٦م ًمٜمٗمسف ُم٘مّمقدٌ 

إمم دًمٞمٚمف  ًمف، وم٢مذا يم٤من هذا ُمستٜمداً  يده ُم٘مّمقدٌ ودقمقى اًمِمٗمٞمع اعمٚمؽ ًمٜمٗمسف ومٞمم ذم 

( )يم٤من طمج٦مً  ،ًمف وهق ُم٘مّمقدٌ 
 .قمغم ظمّمٛمف 

 

                                                   

أن ٓ دًمٞمؾ إذا يم٤من دًمٞمالً ُمثبت٤ًم قمٜمد يمقٟمف ُمستٜمدًا إمم دًمٞمٍؾ يٜمبٖمل أن يٙمقن : وضمف اإليراد: ذم ه٤مُمش إم(  )

هذا : ؾ، وم٠مضم٤مب قمـ هذا وىم٤ملىمقل اًمٕمبد طمج٦ًم ُمثبت٦ًم: ٕٟمف اؾمتٜمد إمم دًمٞمٍؾ، وهق قمدم اًمدظمقل ذم إص

 . ًمٞمس ٟمٔمػم ُمس٠مًمتٜم٤م

 . ىمقل اخلّمؿ: أي: ذم ه٤مُمش إم(  )

 . سمٛمستٜمد(: ط)ذم  (3)

 . آؾمتٜم٤مد(: ط)ذم (3) 

 . ًمف(: ط)سمٕمده٤م ذم  (1)

 إٚشاد
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وًمٙمـ يؽمشم٥م قمٚمٞمف ُم٤م ، ًمف ٓ ومرق، وم٢من دقمقى اعمٜمٙمر ومس٤مد اًمّمٚمح همػم ُم٘مّمقدٍ : ىمٚمٜم٤م

وهق ؾم٘مقط اعمٓم٤مًمب٦م قمٜمف سمتسٚمٞمؿ ُم٤م اًمتزُمف سم٤مًمّمٚمح، يمم أن دقمقى اًمٕمبد أن ، ( )هق اعم٘مّمقد

 -وهق قمت٘مف-ًمف  وًمٙمـ يؽمشم٥م قمٚمٞمف ُم٤م هق ُم٘مّمقدٌ ، ًمف ُم٘مّمقدٍ  ( )ؾ اًمدار همػماعمقمم مل يدظم

 .سم٤مقمتب٤مر وضمقد اًمنمط

 ( )اؾمتٜم٤مدهٕمتؼم قمغم ظمّمٛمف، وٓ يُ  ٕمؾ طمج٦مً مل جُي  ًمٙمقن ُم٤م أظمؼم سمف حمتٛمالً  :صمؿ هٜم٤مك

 .( )واهلل أقمٚمؿ. سم٤مقمتب٤مر إصؾ، ومٙمذًمؽ ذم ُمس٠مًم٦م اًمّمٚمح إمم دًمٞمؾٍ 

                                                   

 . ًمف(: ط)سمٕمده٤م ذم  ( )

 (. ب/39 )ف : هن٤مي٦م ( )

 . إؾمٜم٤مده(: د)ذم  (3)

  (.د)و( ط)و( ف)واهلل أقمٚمؿ، همػم ُمثبت٦ٍم ذم : ىمقًمف (3)

جٕاب 

 اإلٚشاد
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 ومّمؾ
 طذاب انذال فظم اعد

، وذًمؽ ٟمحق ُم٤م ي٘مقل ( )سم٤مؾمتّمح٤مب احل٤مل ( )آؾمتدٓل: ُمـ آطمتج٤مج سمال دًمٞمؾو

ومٞمستّمحبف ، ( )إن إصؾ قمدم اًمقضمقب: لأصح٤مسمٜم٤م ذم طمٙمؿ اًمزيم٤مة ذم ُم٤مل اًمّمب سمٕمض

وقمنميـ  ذم ُم٤مئ٦مٍ  ( )ن وضمقب احل٘متلمإ: ( )آؾمتئٜم٤مف طمتك ي٘مقم دًمٞمؾ اًمقضمقب، وذم

                                                   

 (. أ/93 ): سمداي٦م ( )

 . ضمٕمٚمُتف ذم صحبتل: اعمالزُم٦م واعم٘م٤مرٟم٦م، واؾمتّْمَحب٧ُْم اًمٙمت٤مب وهمػمه: آؾمتّمح٤مب ًمٖم٦م(  )

 . أؾم٤مس اًمبالهم٦م: ًمس٤من اًمٕمرب: اعمّمب٤مح اعمٜمػم: ذم "صح٥م  "يٜمٔمر ُم٤مدة 

م ذم يمِمػ شمٕمريػ اًمبخ٤مري يم: وأُم٤م ذم اصٓمالح إصقًمٞملم ومٚمف قمدة شمٕم٤مريػ ُمت٘م٤مرسم٦م اعمٕمٜمك، ُمٜمٝم٤م

. هق احلٙمؿ سمثبقت أُمر ذم اًمزُم٤من اًمث٤مين سمٜم٤مء قمغم أٟمف يم٤من صم٤مسمت٤ًم ذم اًمزُم٤من إول(:  3/11)إهار  

، وُمّثؾ ًمف سم٤مؾمتدٓل اًمِم٤مومٕمٞم٦م قمغم أن اخل٤مرج ُمـ (937/ )اإلؾمٜمقي ذم هن٤مي٦م اًمسقل  وسمٜمحق هذا قمرومف

ظمروضمف إمج٤مقم٤ًم: ومٞمب٘مك قمغم ُم٤م  همػم اًمسبٞمٚملم ٓ يٜم٘مض اًمقوقء سم٠من ذًمؽ اًمِمخص يم٤من قمغم اًمقوقء ىمبؾ

آؾمتدٓل سمٕمدم اًمدًمٞمؾ : سم٘مقًمف( 11 : ص)وقمرومف اًمزٟمج٤مين ذم ختري٩م اًمٗمروع قمغم إصقل . يم٤من قمٚمٞمف

 . قمغم ٟمٗمل احلٙمؿ، أو سم٘م٤مء ُم٤م هق صم٤مسم٧م سم٤مًمدًمٞمؾ

: 9: : اجلدل ٓسمـ قم٘مٞمؾ، ص8  / : اعمستّمٗمك، 173: : سمذل اًمٜمٔمر، ص731/ اًمؼمه٤من، : ويٜمٔمر

: 313/ : مجع اجلقاُمع واعمحكم قمٚمٞمف، 83 / : اًمٕمْمد قمغم اسمـ احل٤مضم٥م، 937/ ، هن٤مي٦م اًمسقل

 . 37 : : إرؿم٤مد اًمٗمحقل، ص3/333: ذح اًمٙمقيم٥م اعمٜمػم،   : اًمتٕمريٗم٤مت ًمٚمجرضم٤مين، ص

 . 3/ : سمدائع اًمّمٜم٤مئع، 39 / : اعمبسقط ًمٚمٛمّمٜمػ، 317/ احلج٦م قمغم أهؾ اعمديٜم٦م، : يٜمٔمر( 3)

ؾ هبذا اًمٕمٜمقان ذم يمت٥م حمٛمد سمـ احلسـ، وٓ ذم يمت٥م همػمه ُمـ قمٚممء احلٜمٗمٞم٦م مل أىمػ قمغم يمت٤مب أو ومّم (3)

 . اعمت٘مدُملم قمغم اعمّمٜمػ رمحٝمؿ اهلل مجٞمٕم٤مً 

هل اًمٜم٤مىم٦م اًمتل اؾمتٙمٛمٚم٧م صمالث ؾمٜملم ودظمٚم٧م ذم اًمراسمٕم٦م، ؾُمٛمٞم٧م هب٤م: ٓؾمتح٘م٤مىمٝم٤م احلٛمؾ : ٦مُ احِل٘م  ( 1)

 . واًمريمقب

= 

االعرذالل 

عرظذاب ات

 انذال
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ح٤مسمف طمتك ي٘مقم اًمدًمٞمؾ اعمٖمػم، وهذا اًمٜمقع ُمـ ومٞمج٥م اؾمتّم، ( )واإلمج٤مع ( )سم٤مًمٜمص صم٤مسم٧ٌم 

سم٘م٤مء  ( )ٓ يقضم٥م ( )ومذًمؽ اًمدًمٞمؾ، مٍ دِ ٕمْ ُمُ  ، وم٢من صمبقت اًمٕمدم وإن يم٤من سمدًمٞمؾٍ اًمتٕمٚمٞمؾ سم٤مـمٌؾ 

ومٙمذًمؽ اًمدًمٞمؾ اعمثب٧م ، ٓ يٙمقن دًمٞمؾ سم٘م٤مئف ُمقضمقداً  ًمٚمٌمءاًمٕمدم، يمم أن اًمدًمٞمؾ اعمقضمد 

ن قمدم اًمنماء ٓ يٛمٜمع وضمقد اًمنماء ذم ، أٓ شمرى أ( )ًمٚمحٙمؿ ٓ يٙمقن دًمٞمؾ سم٘م٤مئف صم٤مسمت٤مً 

اعمست٘مبؾ، واًمنماء اعمقضم٥م ًمٚمٛمٚمؽ ٓ يٛمٜمع اٟمٕمدام اعمٚمؽ سمدًمٞمٚمف ذم اعمست٘مبؾ، وًمٙمـ اًمب٘م٤مء 

ًمب٘م٤مئف، يمم أن صمبقت  ن اًمدًمٞمؾ اعمثب٧م ًمف ُمقضم٥ٌم ٓؾمتٖمٜم٤مئف قمـ اًمدًمٞمؾ، ٓ ٕ: سمٕمد اًمقضمقد

إجي٤مده  هق ٟمٗمٌل  د صمبقت طمٙمؿٍ يقوحف أن سمٕم: سم٘م٤مء احلٞم٤مة ( )احلٞم٤مة سمسببف ٓ يٙمقن دًمٞمؾ

 .، ومٛمـ ادقمك وضمقده اطمت٤مج إمم إصمب٤مشمف قمغم ظمّمٛمف سمدًمٞمؾيستدقمل دًمٞمالً 

                                                   

 . 1 /3واعمٖمٜمل ٓسمـ ىمداُم٦م، : اًمّمح٤محخمت٤مر : ـمٚمب٦م اًمٓمٚمب٦م: ذم "طم٘مؼ"ُم٤مدة  يٜمٔمر  

، ُمـ طمدي٨م أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ (313 اًمزيم٤مة، سم٤مب زيم٤مة اًمٖمٜمؿ، رىمؿ ) هق ُم٤م أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم اًمّمحٞمح  ( )

  أن أسم٤م سمٙمر هذه ومريْم٦م : سمسؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ: يمت٥م ًمف هذا اًمٙمت٤مب عم٤م وضمٝمف إمم اًمبحريـ

ُمـ اعمسٚمٛملم قمغم  ؾم٠مهل٤مومٛمـ ، واًمتل أُمر اهلل هب٤م رؾمقًمفقمغم اعمسٚمٛملم  اًمّمدىم٦م اًمتل ومرض رؾمقل اهلل 

، وم٢مذا سمٚمٖم٧م إطمدى وشمسٕملم إمم قمنميـ وُمئ٦م: ، وومٞمف. . . . ومقىمٝم٤م ومال يٕمط ل٠موضمٝمٝم٤م ومٚمٞمٕمٓمٝم٤م، وُمـ ؾم

 . ومٗمٞمٝم٤م طم٘مت٤من ـمروىمت٤م اجلٛمؾ

ذم ُمراشم٥م مل يذيمر اإلمج٤مع اسمـ اعمٜمذر ذم يمت٤مسمف اإلمج٤مع، وٟمص اسمـ طمزم قمغم وضمقد آظمتالف ذم ذًمؽ،  ( )

 . 31: اإلمج٤مع، ص

 (. د)و( ط)و( ف)اًمدًمٞمؾ، ؾم٤مىمٌط ُمـ : ىمقًمف (3)

 (. 3  / )ط : هن٤مي٦م (3)

 . صم٤مٟمٞم٤مً : (د)ذم  (1)

 (. أ/83 )د : هن٤مي٦م (1)
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اًمدًمٞمؾ  إذِ  :إمم إصمب٤مشمف سمدًمٞمٚمف قمغم اخلّمؿ ومٝمق حمت٤مٌج ، ٤مً ويمذًمؽ ُمـ ادقمك سم٘م٤مءه ُمٜمٗمٞمّ 

 -ًمٕمدم ىمٞم٤مم اًمدًمٞمؾ-ومٚمٞمس أطمدمه٤م سم٤مٓطمتج٤مج قمغم ص٤مطمبف ، ًمذًمؽ همػم ُمقضم٥ٍم  إول

ر، وُم٤م يم٤من اًمب٘م٤مء ومٞمم ُيتٛمؾ اًمب٘م٤مء سمٕمد اًمقضمقد إٓ ٟمٔمػم اًمقضمقد ذم سم٠مومم ُمـ أظم

 وىمتلم، وم٢من وضمقد  اًمتل ٓ شمب٘مك ( )قمراضإ
ٍ
ٓ يٙمقن دًمٞمؾ وضمقد ُمثٚمف ذم  ُمٜمف سمدًمٞمؾٍ  رء

 .اًمقىم٧م اًمث٤مين

وم٢من قمٜمد اخلّمؿ يٜمتٝمل سمف قمٗمق ، اًمزائد قمغم اعم٤مئ٦م واًمٕمنميـ ( )وسمٞم٤من هذا ذم اًمتٖمػم

 .( () )سمف ٟمّم٤مب صمالث سمٜم٤مت ًمبقن ( )ويتؿ، احل٘متلم

وقمنميـ  ، وًمٞمس ذم إجي٤مب احل٘متلم ذم ُم٤مئ٦مٍ ( )آظمر وقمٜمدٟم٤م هق اسمتداء اًمٕمٗمق ًمٜمّم٤مٍب 

احل٘متلم سمٕمد هذه اًمزي٤مدة قمٜمد  : إلجي٤مب، ومٙم٤من آطمتج٤مج سمفإُمريـُمـ  ُم٤م يدل قمغم واطمدٍ 

 .سمال دًمٞمؾ يٙمقن اطمتج٤مضم٤مً  ،يممل احلقل

                                                   

ي٘مقم سمف، يم٤مًمٚمقن اعمحت٤مج ذم وضمقده  -أي حمؾ-هق اعمقضمقد اًمذي ُيت٤مج ذم وضمقده إمم ُمقوع : اًمَٕمَرض(  )

 . 38 :  ص ،اًمتٕمريٗم٤مت. سمفف وي٘مقم هق ُيٚمُّ  إمم ضمسؿٍ 

 .وهق شمّمحٞمػ. اًمبٕمػم: (د)و( ط)ذم  ( )

 . ومٞمتؿ(: ط)ذم  (3)

ذات : أي، ٕن أُمٝم٤م ص٤مرت ًمبقٟم٤مً : هل اًمتل اؾمتٙمٛمٚم٧م ؾمٜمتلم ودظمٚم٧م ذم اًمث٤مًمث٦م، ؾمٛمٞم٧م هب٤م: سمٜم٧م ًمبقن( 3)

 . "نل ب  "اعمٖمرب ذم شمرشمٞم٥م اعمٕمرب، : ويٜمٔمر: "ل ب ن"ـمٚمب٦م اًمٓمٚمب٦م، ُم٤مدة . ًمبـ سمٚمبـ وًمد آظمر

 . ومٗمٞمٝم٤م صمالث سمٜم٤مت ًمبقن قمٜمد اخلّمؿ، وم٢مذا زاد ومٞمف واطمدةً : طم٤مؿمٞم٦م: وذم ه٤مُمش إم

 . 11 /3: اًمبٞم٤من ًمٚمٕمٛمراين، 18 / اعمٝمذب، : يٜمٔمر (1)

وم٢مذا زادت قمغم قمنميـ وُم٤مئ٦م واطمدة أو : )، قمـ زيم٤مة اإلسمؾ( / )ىم٤مل اإلُم٤مم حمٛمد سمـ احلسـ ذم اعمبسقط  (1)

وذم  ومٗمل اخلٛمس ؿم٤مة، وم٢مذا يم٤مٟم٧م مخس٤م وقمنميـ وُم٤مئ٦م، ٚمٞمس ذم اًمزي٤مدة رءوم، اصمٜمتلم أو صمالصم٤م أو أرسمٕم٤م

= 
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 :( )ىمس٤ممصمؿ اؾمتّمح٤مب احل٤مل يٜم٘مسؿ أرسمٕم٦م أ

سم٤مٟمٕمدام اًمدًمٞمؾ اعمٖمػم، وذًمؽ سمٓمريؼ  اؾمتّمح٤مب طمٙمؿ احل٤مل ُمع اًمٕمٚمؿ ي٘مٞمٜم٤مً  :أطمده٤م

ٜم٤م ىمد قمٚمٛمّ  ٕمرف سمف، وهذا صحٞمٌح أو سمٓمريؼ احلس ومٞمم يُ ، ـ يٜمزل قمٚمٞمف اًمقطملاخلؼم قمٛم  

عم٤م  ٕٟمفوهذا : أي٦م ( )چڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ چ : آؾمتدٓل سمف ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم ( )اهلل

، وسم٘م٤مؤه يستٖمٜمل قمـ اًمدًمٞمؾ، سمدًمٞمٚمف اعمٖمػم وىمد يم٤من احلٙمؿ صم٤مسمت٤مً  ( )ٟمٕمدام دًمٞمؾسم٤م قمٚمؿ ي٘مٞمٜم٤مً 

 .سم٘م٤مؤه رضورةً  ؿَ ٚمِ وم٘مد قمُ 

                                                   

ومٗمٞمٝم٤م طم٘مت٤من وؿم٤مشم٤من إمم أرسمع ، وم٢مذا يم٤مٟم٧م صمالصملم وُم٤مئ٦م، اًمٕمنميـ وُم٤مئ٦م طم٘مت٤من إمم شمسع وقمنميـ وُم٤مئ٦م

 وم٢مذا، ومٗمٞمٝم٤م طم٘مت٤من وصمالث ؿمٞم٤مه إمم شمسع وصمالصملم وُم٤مئ٦م، وم٢مذا يم٤مٟم٧م مخس٤م وصمالصملم وُم٤مئ٦م، وصمالصملم وُم٤مئ٦م

، وم٢مذا يم٤مٟم٧م مخس٤م وأرسمٕملم وُم٤مئ٦م، ومٗمٞمٝم٤م طم٘مت٤من وأرسمع ؿمٞم٤مه إمم أرسمع وأرسمٕملم وُم٤مئ٦م، يم٤مٟم٧م أرسمٕملم وُم٤مئ٦م

 (. وم٢مذا يم٤مٟم٧م ُم٤مئ٦م ومخسلم ومٗمٞمٝم٤م صمالث طم٘م٤مق، ومٗمٞمٝم٤م طم٘مت٤من واسمٜم٦م خم٤مض إمم شمسع وأرسمٕملم وُم٤مئ٦م

: 193/ طمزم،  : اإلطمٙم٤مم ٓسمـ3/393اًمت٘مقيؿ ًمٚمدسمقد، : يٜمٔمر أىمس٤مم آؾمتّمح٤مب وطمٙمٛمٝم٤م ذم(  )

: ُمٞمزان إصقل، 378/ : اعمستّمٗمك، 339: : اإلؿم٤مرة ًمٚمب٤مضمل، ص 1  /3اًمٕمدة ٕيب يٕمكم، 

. ط: يمِمػ إهار، 337: : ذح شمٜم٘مٞمح اًمٗمّمقل، ص   /3: اإلطمٙم٤مم ًممُمدي،  93/ 

: : ُمٗمت٤مح اًمقصقل، ص18 /3: اإلهب٤مج، 7/393أقمالم اعمقىمٕملم، : 3/377اًمٙمت٤مب اإلؾمالُمل، 

 . 3/333: ذح اًمٙمقيم٥م اعمٜمػم، 7 / 8اعمحٞمط، : اًمبحر 137

 (. د)و( ط)و( ف)ًمٗمظ اجلالًم٦م همػم ُمثب٧ٍم ذم  ( )

 . 31 ُمـ أي٦م : ؾمقرة إٟمٕم٤مم( 3)

 . اًمدًمٞمؾ(: د)و( ط)و( ف)ذم  (3)

ألغاو 

اعرظذاب 

 انذال
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ٍ ُمُ  ( )دًمٞمؾٍ  ( )ًمٕمدم: اؾمتّمح٤مب طمٙمؿ احل٤مل :واًمث٤مين  ( )سمٓمريؼ اًمٜمٔمر صم٤مسم٧ٍم  ٖمػم 

وٓ يّمٚمح ًمالطمتج٤مج ، اًمٕمذر وًمٚمدومع ( )إلسمالء، وهذا يّمٚمح ( )اًمقؾمع وآضمتٝم٤مد سم٘مدر

ىم٤مم اًمدًمٞمؾ قمٜمدي سمخالومف، : وم٤مخلّمؿ ي٘مقل، ن اعمت٠مُمؾ وإن سم٤مًمغ ذم اًمٜمٔمرٕ: ( )غم همػمهسمف قم

، إدًم٦مُمـ  رءٌ قمٚمٞمف  أٟمف مل خيَػ  ي٘مٞمٜم٤مً  ( )يٕمٚمؿ سمف وسم٤مًمت٠مُمؾ وآضمتٝم٤مد ٓ يبٚمغ اعمرء درضم٦مً 

قمٜمده ٓ يٛمٙمٜمف أن  قمٚمٞمف، وُم٤م يم٤من ذم ٟمٗمسف حمتٛمالً  إدًم٦مسمؾ يب٘مك ًمف اطمتمل اؿمتب٤مه سمٕمض 

 .همػمه٩م سمف قمغم ُيت

                                                   

 (. ب/93 ): سمٕمد، وهل سمداي٦م(: ط)سمٕمدم، وذم (: د)و( ف)ذم  ( )

 (. أ/33 )ف : هن٤مي٦م ( )

 (. 3  / )ط : هن٤مي٦م (3)

 (. ف)سم٘مدر اًمقؾمع، ؾم٤مىمٌط ُمـ : ىمقًمف (3)

 . 38 /37شم٤مج اًمٕمروس، . سملم  وضمف اًمٕمذر ًمٞمزيؾ قمٜمف اًمٚمقم: أداه إًمٞمف وم٘مبٚمف، وىمٞمؾ: أسماله قمذراً ( 1)

 . وهذا هق رأي اًم٘م٤ميض اًمدسمقد، وومخر اإلؾمالم اًمبزدوي رمحٝمم اهلل( 1)

 . 3/377، اإلؾمالُملدار اًمٙمت٤مب . ٙمِمػ، طاًم: أصقل اًمبزدوي ُمع 3/391اًمت٘مقيؿ، : يٜمٔمر

: أٟمف طمج٦م ُمٓمٚم٘م٤ًم، واًمث٤مين: إول: وهٜم٤مك ُمذاه٥م أظمرى ذم آطمتج٤مج هبذا اًمٜمقع ُمـ آؾمتّمح٤مب

 . طمج٦م قمغم اعمجتٝمد ومٞمم سمٞمٜمف وسملم اهلل شمٕم٤ممم: قمٙمسف، واًمث٤مًم٨م

اًمٙمت٤مب اإلؾمالُمل، . : يمِمػ إهار، ط7  /3: اإلطمٙم٤مم ًممُمدي، 1 3/ اعمٕمتٛمد، : يٜمٔمر

 . 73 /3 : اإلهب٤مج،3/377

 . هب٤م(: ط)ذم  (7)
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 ومّمؾ اؾمتّمح٤مب احل٤مل

اؾمتّمح٤مب طمٙمؿ احل٤مل ىمبؾ اًمت٠مُمؾ وآضمتٝم٤مد ذم ـمٚم٥م اًمدًمٞمؾ اعمٖمػم   :واًمث٤مًم٨م
( ) ،

وٓ  ُمـ اًمٕمٚمؿ سم٤مٟمتٗم٤مء اًمدًمٞمؾ اعمٖمػم فم٤مهراً  رءٌ ن ىمبؾ اًمٓمٚم٥م ٓ ُيّمؾ ًمف ٕ: وهذا ضمٝمٌؾ 

وٓ  ،قمغم همػمه ُمٜمف ذم اًمٓمٚم٥م، وضمٝمٚمف ٓ يٙمقن طمج٦مً  ، وًمٙمٜمف جيٝمؾ ذًمؽ سمت٘مّمػمٍ ٤مً سم٤مـمٜم

 .ُمٜمف إٓ أن ٓ يٙمقن ُمتٛمٙمٜم٤مً  ،ُمـ اًمٓمٚم٥م إذا يم٤من ُمتٛمٙمٜم٤مً  ذم طم٘مف أيْم٤مً  قمذراً 

ومل يٕمٚمؿ سمقضمقب اًمٕمب٤مدات قمٚمٞمف اإلؾمالم، ذم دار  إذا أؾمٚمؿ اًمذُملُّ : وقمغم هذا ىمٚمٜم٤م

ومل يٕمٚمؿ ، ومٕمٚمٞمف ىمْم٤مء ُم٤م شمرك، سمخالف احلريب إذا أؾمٚمؿ ذم دار احلرب، زُم٤منٌ  ( )طمتك ُم٣م

 .( )ُم٤منسمقضمقب اًمٕمب٤مدات قمٚمٞمف طمتك ُم٣م ز

وم٢مٟمف ٓ ،  إمم ضمٝم٦مٍ ُمـ مل جيتٝمد سمٕمد آؿمتب٤مه ذم أُمر اًم٘مبٚم٦م طمتك صغّم : وقمغم هذا ىمٚمٜم٤م

وم٢مٟمف دمزيف  ، إمم ضمٝم٦مٍ دمزيف صالشمف ُم٤م مل يٕمٚمؿ أٟمف أص٤مب، سمخالف ُم٤م إذا اضمتٝمد وصغّم 

 .( )وإن شمبلم أٟمف أظمٓم٠م ،صالشمف

وهق ، ( )حمٌض  ٠مٌ ، وهذا ظمٓماحلٙمؿ اسمتداءً  إلصمب٤متاؾمتّمح٤مب احل٤مل  :واًمٜمقع اًمراسمع

ن اؾمتّمح٤مب احل٤مل يم٤مؾمٛمف، وهق اًمتٛمسؽ سم٤محلٙمؿ اًمذي يم٤من ٕ: ممـ يتٕمٛمده ( )والٌل 

                                                   

 . 3/393اًمت٘مقيؿ، : يٜمٔمر ( )

 . قمٚمٞمف(: ط)سمٕمده٤م ذم  ( )

، 3  / : اعمبسقط ًمٚمٛمّمٜمػ، 7 /1: أطمٙم٤مم اًم٘مرآن ًمٚمجّم٤مص، 81 / اعمبسقط ًمٚمِمٞمب٤مين، : يٜمٔمر( 3)

 . وطمٙمك ظمالوم٤ًم ًمزومر

 .  1/ : آظمتٞم٤مر،    / : حتٗم٦م اًمٗم٘مٝم٤مء، 98 / اعمبسقط ًمٚمٛمّمٜمػ، : يٜمٔمر( 3)

 . 3/391اًمت٘مقيؿ، : يٜمٔمر (1)

 . حمض(: ط)سمٕمده٤م ذم  (1)

ذؼشٚف 

عرظذاب  اال

ػُذ 

 انغشخغٙ
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 ومّمؾ اؾمتّمح٤مب احل٤مل

ٓ يقضمد هذا اعمٕمٜمك، وٓ قمٛمؾ  إمم أن ي٘مقم اًمدًمٞمؾ اعمزيؾ، وذم إصمب٤مت احلٙمؿ اسمتداءً  صم٤مسمت٤مً 

 ( )قمأن طمٞم٤مشمف اعمٕمٚم، ( )اعمٗم٘مقد: ، وىمد سمٞمٜم٤م ذم ُمس٠مًم٦موٓ ُمٕمٜمًك  ٓؾمتّمح٤مب احل٤مل ومٞمف صقرةً 

ذم  ذم إسم٘م٤مء ُمٚمٙمف ذم ُم٤مًمف قمغم ُم٤م يم٤من، وٓ يٙمقن طمج٦مً  سم٤مؾمتّمح٤مب احل٤مل يٙمقن طمج٦مً 

 .ذم ُم٤مل ىمريبف إذا ُم٤مت إصمب٤مت اعمٚمؽ ًمف اسمتداءً 

زون إصمب٤مت ق  ، ٓ سم٤مقمتب٤مر أهنؿ جُي ( )ذم ذًمؽ وسمٕمض أصح٤مب اًمِم٤مومٕمل جيٕمٚمقٟمف طمج٦مً 

اعمٚمؽ اًمذي يم٤من  ( )رثسم٤مؾمتّمح٤مب احل٤مل، سمؾ سم٤مقمتب٤مر أٟمف يب٘مك ًمٚمقا احلٙمؿ اسمتداءً 

 اإلسم٘م٤مء، وىمد سمٞمٜم٤م أن قمٜمده اؾمتّمح٤مب احل٤مل ومٞمم يرضمع إمم رث، وم٢من اًمقراصم٦م ظمالوم٦مٌ ًمٚمٛمق  

 .قمغم اًمٖمػم طمج٦مٌ 

ًمف  ( )ومّمٗم٦م اعم٤مًمٙمٞم٦م صمبت٧م ،رث، وم٠مُم٤م ذم طمؼ اًمقارثهذا اًمب٘م٤مء ذم طمؼ اعمق  : وًمٙمٜم٤م ٟم٘مقل

 .ومٞمف سمقضمف واؾمتّمح٤مب احل٤مل ٓ يٙمقن طمج٦مً ، اسمتداءً 

أٟمف ًمف  يد إٟمس٤منٍ  ( )ذم إذا ادقمك قمٞمٜم٤مً : ذا ىم٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م وحمٛمد رمحٝمم اهللوقمغم ه

 .٘مبؾ هذه اًمِمٝم٤مدةمل شمُ ٕسمٞمف، ومِمٝمدا أن هذا يم٤من ، ( )وأىم٤مم اًمِم٤مهديـ، ُمـ أسمٞمف ُمػماٌث 

                                                   

 .9 3: ذم اًمٗمّمؾ اًمس٤مسمؼ، ص اًمتل ُمرت ىمبؾ ىمٚمٞمؾ(  )

 . احلٞم٤مة اعمٕمٚمقُم٦م(: ط)ذم  ( )

، وضم٥م أن يقىمػ ُمـ وًمق ُم٤مت ًمٚمٛمٗم٘مقد ُمٞم٧م يرصمف اعمٗم٘مقدُ (: 39 /8)ىم٤مل اعم٤موردي ذم احل٤موي اًمٙمبػم ( 3)

٢من سم٤من طمٞم٤ًم يم٤من ًمف وارصم٤ًم، وإن سم٤من ُمقشمف ُمـ ىمبؾ ُرّد قمغم اًمب٤مىملم ُمـ شمريمتف ُمػماث اعمٗم٘مقد طمتك يتبلم أُمره، وم

 . اًمقرصم٦م

 (. 1  / )ط : هن٤مي٦م (3)

 (. ب/83 )د : ًمف، هن٤مي٦م: وقمٜمد ىمقًمف. شمثب٧م(: ط)ذم  (1)

  (.أ/93 ): سمداي٦م (1)

 . ؿم٤مهديـ(: ف)ذم  (7)
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 لومّمؾ اؾمتّمح٤مب احل٤م

وم٢مٟمم يب٘مك ًمٚمقارث اعمٚمؽ ، ن اًمقراصم٦م ظمالوم٦مٌ ٕ: ( )٘مبؾوذم ىمقل أيب يقؾمػ أظمر شمُ 

، وُم٤م صمب٧م ( )ومٞمم اؿمؽماه اعمقرث رد سم٤مًمٕمٞم٥م ويّمػم ُمٖمروراً اًمذي يم٤من ًمٚمٛمقرث، وهلذا يُ 

 .ٓؾمتٖمٜم٤مء اًمب٘م٤مء قمـ دًمٞمؾ: ومٝمق سم٤مٍق 

 ( )ن صٗم٦م اعم٤مًمٙمٞم٦م شمثب٧مٕ: هذا ذم ُمٕمٜمك اسمتداء اًمتٛمٚمؽ: ومه٤م ي٘مقٓن ذم طمؼ اًمقارث 

 رث أن ًمق طمرض سمٜمٗمسف، وإٟمم يٙمقن اًمب٘م٤مء ذم طمؼ اعمق  ًمف ذم هذا اعم٤مل سمٕمد أن مل يٙمـ ُم٤مًمٙم٤مً 

يمم  ُم٘مبقًم٦مٌ  ( )يم٤مٟم٧م اًمِمٝم٤مدة ،ومال ضمرم إذا ؿمٝمد اًمِم٤مهدان أٟمف يم٤من ًمف، يدقمل أن اًمٕملم ُمٚمٙمف

سمٕمد  وم٠مُم٤م إذا يم٤من اعمدقمل هق اًمقارث وصٗم٦م اعم٤مًمٙمٞم٦م ًمٚمقارث شمثب٧م اسمتداءً . إذا ؿمٝمدا أٟمف ًمف

ن ـمريؼ اًم٘مْم٤مء هب٤م ٕ: ( )ًمٚم٘مْم٤مء سم٤معمٚمؽ ًمف ومٝمذه اًمِمٝم٤مدة ٓ شمٙمقن طمج٦مً ، ُمقت اعمقرث

  .وذًمؽ همػم صحٞمح، ب احل٤ملاؾمتّمح٤م

                                                   

ًمِمٝم٤مدة ظم٤مًمٗم٧م اًمدقمقى: ٕن اعمدقمل أن ا: رمحٝمم اهلل سمٕمدم ىمبقل اًمِمٝم٤مدة وضمف ىمقل أيب طمٜمٞمٗم٦م وحمٛمد ( )

ادقمك ُمٚمٙم٤ًم يم٤مئٜم٤ًم، واًمِمٝم٤مدة وىمٕم٧م سمٛمٚمؽ يم٤من ٓ سمٛمٚمؽ يم٤مئـ، ومٙم٤مٟم٧م اًمِمٝم٤مدة خم٤مًمٗم٦م ًمٚمدقمقى ومال 

أن اعمٚمؽ ُمتك صمب٧م ٕسمٞمف سمِمٝم٤مدهتؿ، وم٤مٕصؾ ومٞمم صمب٧م : رمحف اهلل ذم ىمبقهل٤م شُم٘مبؾ، ووضمف ىمقل أيب يقؾمػ

 . ا أهن٤م يم٤مٟم٧م ٕسمٞمف يقم اعمقت أيْم٤مً ومّم٤مر يمم ًمق ؿمٝمدو، يب٘مك إمم أن يقضمد اعمزيؾ

 . 73 /1سمدائع اًمّمٜم٤مئع، : يٜمٔمر  

 ،إذا اؾمتقًمد اًمقارث ضم٤مري٦ًم اؿمؽماه٤م اعمقرث، صمؿ اؾمُتِح٘م٧م: أي: ذم ه٤مُمش إمو(. ب/33 )ف : هن٤مي٦م(  )

 . يرضمع قمغم اًمب٤مئع أيْم٤ًم ُمثؾ ُمقرصمف، ويٙمقن وًمد اًمقارث ُمٜمٝم٤م طمرًا سم٤مًم٘مٞمٛم٦م يمم ًمق اؾمتقًمده٤م اعمقرث

 . صمبت٧م(: د)ذم  (3)

 . ؿمٝم٤مدة(: ط)ذم (3) 

 . سمف(: د)و( ف)ذم  (1)
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 ومّمؾ شمٕم٤مرض إؿمب٤مه

 ومّمؾ
 فظم ذؼاسع األشثاِ 

، وذًمؽ ٟمحق اطمتج٤مج زومر رمحف ( )إؿمب٤مهوُمـ هذه اجلٛمٚم٦م آؾمتدٓل سمتٕم٤مرض 

وُمٜمٝم٤م ُم٤م ٓ  ،ن ُمـ اًمٖم٤مي٤مت ُم٤م يدظمؾٕ: ( )اهلل ذم أٟمف ٓ جي٥م همسؾ اعمراومؼ ذم اًمقوقء

ن هذا ذم احل٘مٞم٘م٦م ٕ: سم٤مًمٜمص ومٛمع اًمِمؽ ٓ شمثب٧م ومروٞم٦م اًمٖمسؾ ومٞمم هق هم٤مي٦مٌ ، ( )يدظمؾ

ومال يثب٧م طمدوصمف  ،طم٤مدٌث  ، وم٢من اًمِمؽ اًمذي يدقمٞمف أُمرٌ طمٙمؿٍ  إلصمب٤متسمال دًمٞمؾ  اطمتج٤مٌج 

 .إٓ سمدًمٞمؾ

ومال يثب٧م إٓ ، طم٤مدٌث  أيْم٤مً  إؿمب٤مهوشمٕم٤مرض : ىمٚمٜم٤م. إؿمب٤مهدًمٞمٚمف شمٕم٤مرض : وم٢من ىم٤مل

 .سم٤مًمدًمٞمؾ

٤م ٓ يدظمؾ مج٤مع وُماًمدًمٞمؾ قمٚمٞمف ُم٤م أقمده ُمـ اًمٖم٤مي٤مت مم٤م يدظمؾ سم٤مإل: وم٢من ىم٤مل

أقمٚمؿ : وم٢من ىم٤مل ُمـ أطمد اًمٜمققملم سمدًمٞمؾ؟ شمٕمٚمؿ أن هذا اعمتٜم٤مزع ومٞمف ( )هؾ: ىمٚمٜم٤م. مج٤معسم٤مإل

 .شمٚمح٘مف سمم هق ُمـ ٟمققمف سمدًمٞمٚمف ( )سمؾ، ن قمٚمٞمؽ أن ٓ شمِمؽ ومٞمفوم٢مذَ : ىمٚمٜم٤م. ذًمؽ

                                                   

: سم٘م٤مء احلٙمؿ إصكم ذم اعمتٜم٤مزع ومٞمف: سم٘مقًمف( 81 /3)ومنه ص٤مطم٥م اًمت٘مرير واًمتحبػم : شمٕم٤مرض إؿمب٤مه(  )

 . ًمتٕم٤مرض أصٚملم ومٞمف يٛمٙمـ إحل٤مىمف سمٙمؾ ُمٜمٝمم

 . 9/ ر، : آظمتٞم٤م3/ : سمدائع اًمّمٜم٤مئع،   / اعمبسقط ًمٚمٛمّمٜمػ، : يٜمٔمر(  )

اًمتقوٞمح : راضمٕمٝم٤م ذم. هذه ُمس٠مًم٦م دظمقل اًمٖم٤مي٦م ذم اعمٖمّٞم٤م، وىمد اظمتٚمػ ومٞمٝم٤م إصقًمٞمقن قمغم أىمقال يمثػمة( 3)

:  3/31: اًمبحر اعمحٞمط، 31 / : إؿمب٤مه واًمٜمٔم٤مئر ًمٚمسبٙمل، 1  / ذم طمؾ همقاُمض اًمتٜم٘مٞمح، 

 . 379/ : إرؿم٤مد اًمٗمحقل، 9 1 /1اًمتحبػم ذح اًمتحرير، 

  .وهؾ(: ط)ذم  (3)

 (. 1  / )ط : هن٤مي٦م (1)

االعرذالل 

ترؼاسع 

 األشثاِ

انشد ػهٗ 

يٍ ٚغرذل 

ترؼاسع 

 شثاِاأل
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 ومّمؾ شمٕم٤مرض إؿمب٤مه

ىمد اقمؽموم٧م سم٤مجلٝمؾ، وم٢من يم٤من هذا مم٤م يٛمٙمـ اًمقىمقف : ىمٚمٜم٤م. ٓ أقمٚمؿ ذًمؽ: وإن ىم٤مل

، وإن أصالً  وذًمؽ ٓ يٙمقن طمج٦مً ، ُمٜمؽ ذم ـمٚمبف وم٢مٟمم ضمٝمٚمتف قمـ شم٘مّمػمٍ ، قمٚمٞمف سم٤مًمٓمٚم٥م

ذم اًمقىمقف ومٞمف، وًمٙمـ هذا  ( )يم٤من مم٤م ٓ يٛمٙمـ اًمقىمقف قمٚمٞمف سمٕمد اًمٓمٚم٥م يمٜم٧م ُمٖمروراً 

قمغم همػمك ممـ يزقمؿ أٟمف ىمد فمٝمر قمٜمده دًمٞمؾ إحل٤مىمف سم٠مطمد ًمؽ  يّمػم طمج٦مً ٓ  ( )اًم٘مدر

 .ال دًمٞمؾسم اًمٜمققملم، ومٕمرومٜم٤م أن طم٤مصؾ يمالُمف اطمتج٤مٌج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

 . ُمٕمذوراً (: ط)ذم  ( )

 . اًمٕمذر(: د)و( ط)و( ف)ذم  ( )
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 ومّمؾ آطمتج٤مج سم٤مٓـمراد قمغم صح٦م اًمٕمٚم٦م

 ومّمؾ

ّمؾ آطمتج٤مج سم٤مٓـمراد   قمغم صح٦م اًمٕمٚم٦م وم

 أو وضمقداً  آطمتج٤مج سم٤مٓـمراد قمغم صح٦م اًمٕمٚم٦م إُم٤م وضمقداً : وُمـ هذه اجلٛمٚم٦م

سمٙمثرة أداء  دًمٞمؾ ذم احل٘مٞم٘م٦م، وُمـ طمٞم٨م اًمٔم٤مهر هق اطمتج٤مٌج  ( )سمال اطمتج٤مٌج  ، وم٢مٟمفوقمدُم٤مً 

 كٙمقن دًمٞمؾ صح٦م أن يمثرة أداء اًمِمٝم٤مدة وشمٙمراره٤م ُمـ اًمِم٤مهد ٓ ( )اًمِمٝم٤مدة، وىمد سمٞمٜم٤م

 .ؿمٝم٤مدشمف

، واًمٜم٤مفمر وإن ( )قمـ ؾمالُم٦م اًمقصػ قمـ اًمٜم٘مقض واًمٕمقارض قمب٤مرةٌ  :آـمرادصمؿ 

: وم٤مخلّمؿ ٓ كٕمجز ُمـ أن ك٘مقل، اعمٕمٚمقُم٦م قمٜمده إصقلسم٤مًمغ ذم آضمتٝم٤مد سم٤مًمٕمرض قمغم 

ًمؽ  ، ومجٝمٚمؽ سمف ٓ كٙمقن طمج٦مً ( )هلذا اًمقصػ أو ُمٕم٤مرٌض  آظمر هق ُمٜم٤مىمٌض  قمٜمدي أصٌؾ 

سمال دًمٞمؾ، وًمٙمٜمف ومقق ُم٤م شم٘مدم ذم آطمتج٤مج  ُمـ هذا اًمقضمف أٟمف اطمتج٤مٌج  ( )، ومٞمتبلمقمكمّ 

 ، وحيتٛمؾ أن كٙمقن طمج٦مً ُمـ طمٞم٨م اًمٔم٤مهر اًمقصػ ص٤مًمٌح  ن ٕ: ُمـ طمٞم٨م اًمٔم٤مهر ( )سمف

قمغم صحتف سمٕمدم  ًمٚمحٙمؿ إذا فمٝمر أصمره قمٜمد اًمت٠مُمؾ، وًمٙمـ ًمٙمقٟمف ذم احل٘مٞم٘م٦م اؾمتدًٓٓ 

 .احلٙمؿ إلصمب٤مت مل كّمٚمح أن كٙمقن طمج٦مً  ،اًمٜم٘مقض واًمٕمقارض

                                                   

 (. ب/492: )سمداك٦م ( )

 . 244: ص :كٜمٔمر( 4)

 . ومٞمف(: د)سمٕمده٤م ذم  (2)

 . وُمٕم٤مرض(: د)و( ف)ذم (2) 

 . ومتبلم(: ط)ذم  ( )

 (. أ/ 42)ف : هن٤مك٦م ( )

االحرجاج 

 تاالغشاد

عهً 

صحح 

 انعهح

ذعشَف 

 االغشاد 
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 ٦م اًمٕمٚم٦مومّمؾ آطمتج٤مج سم٤مٓـمراد قمغم صح

أًمٞمس أن اًمٜمّمقص سمٕمد صمبقهت٤م جي٥م اًمٕمٛمؾ هب٤م، واطمتامل ورود اًمٜم٤مؾمخ ٓ : وم٢من ىمٞمؾ

أُم٤م سمٕمد : ىمٚمٜم٤م ،ُم٤م شم٘مدم ومٙمذًمؽ ( )؟ذم آطمتج٤مج هب٤م ىمبؾ أن كٔمٝمر اًمٜم٤مؾمخ ـ ؿمبٝم٦مً ٛمٙم  كُ 

ووم٤مة رؾمقل اهلل 
٤م ذم قمٜمد ووم٤مشمف، وم٠مُمّ  يم٤من طمٙمٛمف صم٤مسمت٤مً  ومال اطمتامل ًمٚمٜمسخ ذم يمؾ ٟمص  ، ( )

 إلسم٘م٤مء، وم٠مُم٤م صحٞمٌح  احلٙمؿ اسمتداءً  إلصمب٤متإن آطمتج٤مج سمف : ومٝمٙمذا ٟم٘مقل ،طم٤مل طمٞم٤مشمف

واطمتامل ىمٞم٤مم دًمٞمؾ  ،ن اطمتامل سم٘م٤مء احلٙمؿٕ: احلٙمؿ أو ًمٜمٗمل اًمٜم٤مؾمخ ٓ كٙمقن صحٞمح٤مً 

 .( )، وىمد ىمررٟم٤م هذا ذم سم٤مب اًمٜمسخواطمدةٍ  اًمٜمسخ ومٞمف يم٤من سمّمٗم٦مٍ 

 :صمؿ اًمٓمردك٤مت اًمٗم٤مؾمدة أٟمقاع

 .ؾ ومس٤مده قمغم أطمدِمٙمِ ُم٤م ٓ كُ : ُمٜمٝم٤م

 .ذم إصؾ سمف ك٘مع اًمٗمرق ُم٤م كٙمقن سمزك٤مدة وصٍػ : وُمٜمٝم٤م

 .فم٤مهراً  ومٞمف اظمتالوم٤مً  ٍػ خمتٚمَ  ُم٤م كٙمقن سمقصٍػ : وُمٜمٝم٤م

 .سم٤مًمٜمٗمل واًمٕمدم ُم٤م كٙمقن اؾمتدًٓٓ : وُمٜمٝم٤م

ًمٙمقن ىمراءة اًمٗم٤محت٦م  ( )ؾ سمف سمٕمض أصح٤مب اًمِم٤مومٕملومٞمام قمٚم  : ( )إولوسمٞم٤من اًمٜمقع 

ُم٤م ًمف قمدد  ( )٤م، ومٙم٤من ُمـ أريم٤مهنوحتركؿٌ  هل٤م حتٚمٞمٌؾ  ذات أريم٤منٍ  ٤م قمب٤مدةٌ هنٕ: ذم اًمّمالة ريمٜم٤مً 

                                                   

 (. ف)ٓ كٛمٙمـ ؿمبٝم٦م ذم آطمتج٤مج هب٤م ىمبؾ أن كٔمٝمر اًمٜم٤مؾمخ، ؾم٤مىمٌط ُمـ : ىمقًمف ( )

 (. أ/ 8 )د : هن٤مك٦م (4)

 .28 /  ،اعمٓمبقع سمتح٘مٞمؼ أيب اًمقوم٤مء: وكٜمٔمر(.  4/442)ط : هن٤مك٦م (2)

 . ، ًمٕمدم وضمقد أي ُمٜم٤مؾمب٦م سملم اعم٘مٞمس واعم٘مٞمس قمٚمٞمفُم٤م ٓ ُكِمٙمِؾ ومس٤مده قمغم أطمد: وهق (2)

وذيمره اًمدسمقد ذم اًمت٘مقكؿ . مل أضمد ومٞمام اـمٚمٕم٧م قمٚمٞمف ُمـ اعمّم٤مدر ُمـ قمٚم ؾ هبذا اًمتٕمٚمٞمؾ ُمـ اًمِم٤مومٕمٞم٦م(  )

 . 2/489اًمت٘مقكؿ، : كٜمٔمر. ُمبٝماًم ومل كٜمسبف ٕطمد

 . أريم٤من(: ط)ذم  ( )

أَىاع 

انطشدَاخ 

 انفاسذج
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 ومّمؾ آطمتج٤مج سم٤مٓـمراد قمغم صح٦م اًمٕمٚم٦م

ومال ، اًمثالث أطمد قمددي ُمدة اعمسح: ، ورسمام ك٘مقًمقن( )اًمٓمقاف يم٤محل٩م ذم طمؼ  ، اًمسبع

، قمـ اًمسبع اًمثالث ىم٤مٌس  ( )أو ُم٤م دون، ( )يم٤مًمقاطمد، ى سمف ومرض اًم٘مراءة ذم اًمّمالةكت٠مدّ 

 .( ) دون أك٦مى سمف ومرض اًم٘مراءة يمامومال كت٠مدّ 

 ومٕمٌؾ  ءن اًمقطٕ: ذم أن اًمرضمٕم٦م ٓ حتّمؾ سم٤مًمٗمٕمؾ: ( )ٙمك قمـ سمٕمْمٝمؿوٟمحق ُم٤م حُي 

 .( )يم٤مًم٘متؾ، اًمرضمٕم٦م ( )ومال شمثب٧م سمف، أظمرى ( )وكٜمٕمٚمؼ كٜمٓمٚمؼ ُمرةً 

 ٌؼ ُمتٕمٚم   أن هذا طمٙمؿٌ : ذم اًمقوقء سمٖمػم اًمٜمٞم٦م ( )ٙمك قمـ سمٕمض أصح٤مسمٜم٤موٟمحق ُم٤م حُي 

 

                                                   

 .أٟمف جي٥م أن كٙمقن ُمـ أريم٤من اًمّمالة ذو قمدد ؾمبع، ىمٞم٤مؾم٤ًم قمغم اًمٓمقاف ذم احل٩م -قمٚمؿواهلل أ-ك٘مّمد (  )

 .2/489شم٘مقكؿ إدًم٦م، : كٜمٔمر

 . يم٤مًمقاطمدة(: د)ذم  (4)

 . وُم٤م دون(: ط)ذم  (2)

 . 2/489شم٘مقكؿ إدًم٦م، : كٜمٔمر( 2)

اعمٝمذب، : كٜمٔمر.  سمد ومٞمٝم٤م ُمـ اًم٘مقلأي سمٕمض اًمِم٤مومٕمٞم٦م: وهؿ ك٘مقًمقن أن اًمرضمٕم٦م ٓ حتّمؾ سم٤مًمقطء، وٓ(  )

وهذه اًمتٕمٚمٞمالت مل أضمده٤م ذم يمت٥م اًمِم٤مومٕمٞم٦م إصقًمٞم٦م واًمٗم٘مٝمٞم٦م ذم طمدود ُم٤م اـمٚمٕم٧م قمٚمٞمف،  . 2/22

قمغم ؾمبٞمؾ اإلهب٤مم، وٟمس٥م هذا اًمٜمقع ُمـ اًمتٕمٚمٞمؾ عمـ ؾمامهؿ ( 2/489)اًمت٘مقكؿ  وىمد ذيمره٤م اًمدسمقد ذم

 . طمِمقك٦م أهؾ اًمٓمرد

 . كتٕمٚمؼ(: ط)ذم  ( )

 (. د)و( ف)سمف، ؾم٤مىمٌط ُمـ : قًمفىم (2)

أٟمف يمام أن اجلرح ٓ كٚمزم ُمٜمف اًم٘متؾ، ومٙمذًمؽ اًمقطء ٓ شمٚمزم سمف  :واعمٕمٜمك. اجلرح: أي: ذم ه٤مُمش إم( 8)

 . اًمرضمٕم٦م

 . أٟمف ؾمٛمٕمف ُمـ واطمٍد ُمـ ؿمٞمقظمف، ومل كسٛمف(: 2/492)ذيمر اًمدسمقد ذم اًمت٘مقكؿ ( 9)
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 ومّمؾ آطمتج٤مج سم٤مٓـمراد قمغم صح٦م اًمٕمٚم٦م

 .ذم اًمنىم٦م واًم٘مّم٤مص ( )يم٤مًم٘مٓمع، ٜمٞم٦م ذم إىم٤مُمتفاًم ( )ِمؽمطومال كُ ، سم٠مقمْم٤مء اًمٓمٝم٤مرة

، اًمسٚمػ ( )ُمـ رءٌ ٜم٘مؾ ُمـ هذا اجلٜمس ، ومل كُ مم٤م ٓ خيٗمك ومس٤مده قمغم أطمدٍ  هذا اًمٜمقع

٤م قمٚمؾ اًمسٚمػ ُم٤م يم٤مٟم٧م ختٚمق ُمـ ـمركؼ اًمٗم٘مٝم٤مء، وم٠مُم   إٟمام أطمدصمف سمٕمض اجلٝم٤مل ممـ يم٤من سمٕمٞمداً 

إٓ قمغم  ومال ك٘مػ ذم طم٤مدصم٦مٍ ، ُمؾ ُمدةً قمـ اعمالءُم٦م أو اًمت٠مصمػم، وهلذا يم٤من اًمقاطمد ُمٜمٝمؿ كت٠م

 ُمـ أن كذيمر ذم طم٤مدصم٦مٍ  واطمدٍ  كتٛمٙمـ ذم جمٚمسٍ  أو ىمٞم٤مؾملم، واًمقاطمد ُمـ اعمت٠مظمركـ رسمام ىمٞم٤مسٍ 

ذم اًمٓمٝم٤مرة وسملم  إقمْم٤مءأو أيمثر، وٓ ُمِم٤مهب٦م سملم همسؾ  ( )ُمـ هذا اًمٜمحق مخسلم قمٚم٦مً 

 سملم اًمٓمقاف سم٤مًمبٞم٧م وىمراءة اًم٘مٓمع ذم اًمنىم٦م، وٓ سملم ُمدة اعمسح واًم٘مراءة ذم اًمّمالة، وٓ

 .اًمٗم٤محت٦م، ومٕمرومٜم٤م أن هذا اًمٜمقع مم٤م ٓ خيٗمك ومس٤مده

: ذم ُمس اًمذيمر إٟمف طمدٌث  ( )ومٜمحق شمٕمٚمٞمؾ سمٕمض أصح٤مب اًمِم٤مومٕمل، ( )وأُم٤م اًمث٤مين

ومٞمٜمت٘مض اًمقوقء سمف يمام ًمق ُمسف قمٜمد اًمبقل، وم٢من هذا اًم٘مٞم٤مس ٓ كست٘مٞمؿ ، ُمس اًمٗمرج ٕٟمف

                                                   

 .شمِمؽمط(: ط)ذم  ( )

 (. أ/ 49): سمداك٦م (4)

 . قمـ(: ط) ذم (2)

 . اًمٜمقع(: د)ذم  (2)

 . . . . وأُم٤م ُم٤م كٙمقن سمزك٤مدة وصٍػ ومٜمحق(: ط)ضم٤مءت اًمٕمب٤مرة ذم  ( )

ُمـ اًمِم٤مومٕمٞم٦م ُمـ كستدل قمغم هذه اعمس٠مًم٦م هبذا  -ومٞمام اـمٚمٕم٧م قمٚمٞمف -مل أضمد و(. ب/ 42)ف : هن٤مك٦م(  )

ؾمب٘مف ُمـ إُمثٚم٦م ذيمره٤م ، وهذا اعمث٤مل وُم٤م شومٚمٞمتقو٠م ، ُمـ ُمس ذيمره» : اًمتٕمٚمٞمؾ، وإٟمام كستدًمقن سمحدك٨م

اًمدسمقد وشمبٕمف ومخر اإلؾمالم اًمبزدوي واعمّمٜمػ رمحٝمؿ اهلل مجٞمٕم٤ًم، وًمٕمٚمٝم٤م يم٤مٟم٧م شُمذيمر ذم اعمٜم٤مفمرات 

سمٕمد أن ذيمر  -( 2  /4)اًمتل يم٤مٟم٧م دمري سملم قمٚمامء اعمذهبلم، وك١مكد هذا ُم٤م ىم٤مًمف اًمسٛمٕم٤مين ذم اًم٘مقاـمع 

جيرى اًمٜمٔم٤مر قمغم ؾمٜمتٝم٤م، وجي٤مدًمقن  قيم٤ًم ُمـ ىمبُؾ وىمد يم٤مٟم٧م أٟمقاع هذا ـمرك٘م٤ًم ُمسٚم: -شمٕمٚمٞمالٍت ُمِم٤مهب٦م 

وكٜم٤مـمحقن قمٚمٞمٝم٤م، همػم أن زُم٤مٟمٜم٤م اًمذي ٟمحـ ومٞمف همٚم٥م قمٚمٞمف ُمٕم٤مين اًمٗم٘مف، وىمد ضمرى اًمٗم٘مٝم٤مء ومٞمف قمغم 

= 
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 ومّمؾ آطمتج٤مج سم٤مٓـمراد قمغم صح٦م اًمٕمٚم٦م

وإصؾ، اًمقصػ كثب٧م اًمٗمرق سملم اًمٗمرع  ( )وسمذًمؽ، ذم إصؾ إٓ سمزك٤مدة وصٍػ 

 .احلٙمؿ سمف ذم إصؾ ( )ومٞمثب٧م

ومال جيقز، ، سمتحركر اعمٙم٤مشم٥م إٟمف شمٙمٗمػمٌ : ويمذًمؽ ىمقهلؿ ذم إقمت٤مق اعمٙم٤مشم٥م قمـ اًمٙمٗم٤مرة

ذم  ن اؾمت٘م٤مُم٦م هذا اًم٘مٞم٤مس سمزك٤مدة وصٍػ ٕ: ( )ى سمٕمض سمدل اًمٙمت٤مسم٦م صمؿ أقمت٘مفيمام ًمق أدّ 

، واًمتٙمٗمػم ٓ جيقز رم ُمـ اًمبدل كٙمقن قمقو٤مً إصؾ سمف ك٘مع اًمٗمرق، وهق أن اعمستق

 .سمٕمقض سم٤مإلقمت٤مق

ومال جيقز، ، سمتحركر أسمٞمف إٟمف شمٙمٗمػمٌ : سمٜمٞم٦م اًمٙمٗم٤مرة إبؾ سمٕمْمٝمؿ ذم ذاء وٟمحق ُم٤م قمٚمّ 

 ،سمف ك٘مع اًمٗمرق اؾمت٘م٤مُم٦م هذا اًمتٕمٚمٞمؾ سمزك٤مدة وصٍػ  ، وم٢من  ( )ػ سمٕمت٘مف إن ُمٚمٙمفيمام ًمق يم٤من طمٚمَ 

وإن ٟمقاه قمٜمد ، سمف راً د وضمقد اًمنمط ٓ كّمػم ُمٙمٗم  ُمـ طمٞم٨م إن اعمحٚمقف سمٕمت٘مف إذا قمتؼ قمٜم

 .٤مً يم٤من أو أضمٜمبٞم   أسم٤مً  ،ذًمؽ

                                                   

 . ُمسٚمٍؽ واطمٍد كٓمٚمبقن اًمٗم٘مف اعمحض واحلؼ اًمٍمكح

 (. 4/448)ط : هن٤مك٦م ( )

 . وكثب٧م(: د)و( ط)و( ف)ذم  (4)

ضمقاز إقمت٤مق اعمٙم٤مشم٥م ذم اًمٙمٗم٤مرة سم٠مٟمف اؾمتحؼ اًمٕمتؼ سمٖمػمه٤م، سمدًمٞمؾ أٟمف ٓ جيقز إسمٓم٤مًمف كٕمّٚمؾ اًمِم٤مومٕمٞم٦م قمدم ( 2)

 . سم٤مًمبٞمع، ومال كس٘مط سمٕمت٘مف ومرض اًمٙمٗم٤مرة، يمام ًمق سم٤مع ُمـ وم٘مػم ـمٕم٤مُم٤ًم صمؿ دومٕمف إًمٞمف قمـ اًمٙمٗم٤مرة

 .  2/2اعمٝمذب، : كٜمٔمر

ائف اًمٙمٗم٤مرة، قمتؼ قمٚمٞمف واضمزأه أن ُمـ اؿمؽمى ُمـ ُكٕمتؼ قمٚمٞمف، يم٤مٕب، وإم، وٟمقى سمنم: ُمذه٥م احلٜمٗمٞم٦م( 2)

 . ُكٕمتؼ قمٚمٞمف وٓ جيزئف قمـ اًمٙمٗم٤مرة: قمـ اًمٙمٗم٤مرة، وُمذه٥م اًمِم٤مومٕمٞم٦م

: 2/8: اعمبسقط ًمٚمٛمّمٜمػ، 4 2/ : أطمٙم٤مم اًم٘مرآن ًمٚمجّم٤مص،   4/ اجل٤مُمع اًمّمٖمػم، : كٜمٔمر

 .  2/2اعمٝمذب، 
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ٕمتؼ ٓ كُ  إخ أصح٤مب اًمِم٤مومٕمل ذم أن   ( )ٟمحق ُم٤م كٕمٚمؾ سمف سمٕمض: ( )واًمٜمقع اًمث٤مًم٨م 

 .( )قمغم أظمٞمف إذا ُمٚمٙمف

 .يمٕمتؼ اسمـ اًمٕمؿ، ومال كثب٧م سمٛمجرد اعمٚمؽ، سمف اًمٙمٗم٤مرة ( )ىكت٠مدّ  إخقمتؼ : ىم٤مل

وإن يم٤من  -قمتؼ اًم٘مرك٥م  ، وم٢من قمٜمدٟم٤مفم٤مهراً  ومٞمف اظمتالوم٤مً  ٍػ خمتٚمَ  سمقصٍػ  ٌؾ وهذا شمٕمٚمٞم

إذا اؿمؽمى أسم٤مه سمٜمٞم٦م اًمٙمٗم٤مرة : طمتك ىمٚمٜم٤م، ى سمف اًمٙمٗم٤مرةشمت٠مدّ  -قمٜمد وضمقد اعمٚمؽ ُمستح٘م٤مً 

 .( )ًمٚمِم٤مومٕمل جيقز، ظمالوم٤مً 

ن ومتٙمق، ٦م أهن٤م ٓ متٜمع ضمقاز اًمتٙمٗمػم سمتحركرهاحل٤مًمّ  ٦مؾ سمف سمٕمْمٝمؿ ذم اًمٙمت٤مسموٟمحق ُم٤م قمٚم  

ن ٕ: فم٤مهراً  ومٞمف اظمتالوم٤مً  ٍػ تٚمَ خُم  سمقصٍػ  يم٤مًمٙمت٤مسم٦م قمغم اًم٘مٞمٛم٦م، وم٢من هذا شمٕمٚمٞمٌؾ  ( ) ً وم٤مؾمدة

ورسمام كٙمقن هذا آظمتالف ذم . ( )قمٜمدٟم٤م ضم٤مئزةٌ  صحٞمح٦مً  اًمتٙمٗمػم سم٢مقمت٤مق اعمٙم٤مشم٥م يمت٤مسم٦مً 

 إٟمف :واًمنمب سم٤مٕيمؾ اإلومٓم٤مر ( )أصح٤مب اًمِم٤مومٕمل ذم ؾ سمف سمٕمضٕمٚم  ٟمحق ُم٤م كُ ، إصؾ

                                                   

 . ُم٤م كٙمقن سمقصٍػ خمتَٚمٍػ ومٞمف اظمتالوم٤ًم فم٤مهراً : وهق ( )

 (. د)و( ف)ُمـ  سمٕمض، ؾم٤مىمطٌ : ىمقًمف (4)

ٓ ُكٕمتؼ : ، ُكٕمتؼ قمٚمٞمف، وُمذه٥م اًمِم٤مومٕمٞم٦محمرمٍ  أن اًمرضمؾ إذا ُمٚمؽ أظم٤مه ويمؾ ذي رطمؿٍ : ُمذه٥م احلٜمٗمٞم٦م( 2)

 . قمٚمٞمف ؾمقى إصقل واًمٗمروع ُمـ اًمقاًمدكـ واعمقًمقدكـ

 .  2/4آظمتٞم٤مر، :   8/2: اًمبٞم٤من ًمٚمٕمٛمراين،    /2: اعمبسقط ًمٚمٛمّمٜمػ،  4/22اعمٝمذب، : كٜمٔمر

 . شمت٠مّدى (:ط)ذم  (2)

 . شم٘مدُم٧م اعمس٠مًم٦م آٟمٗم٤مً (  )

 (. ب/ 8 )د : هن٤مك٦م( )

 . اؾمتحس٤مٟم٤ًم، ظمالوم٤ًم ًمزومر، وسمنمط أن كٙمقن اًمٕمتؼ ىمبؾ أن ك١مدي ؿمٞمئ٤ًم ُمـ سمدل اًمٙمت٤مسم٦م( 2)

 . 4/222: حتٗم٦م اًمٗم٘مٝم٤مء، 2/8اعمبسقط ًمٚمٛمّمٜمػ، : كٜمٔمر 

 (. ب/ 49): سمداك٦م (8)
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 اإلُم٤مم أسمٍم اهلالل وطمده ورد   يمام ًمق يم٤من ذم كقمٍ ، ٓمٕمقم، ومال كقضم٥م اًمٙمٗم٤مرةسم٤معم إومٓم٤مرٌ 

 .ؿمٝم٤مدشمف

إٟمف ٓ كثب٧م سمِمٝم٤مدة اًمٜمس٤مء : ومٜمحق شمٕمٚمٞمؾ اًمِم٤مومٕمل ذم اًمٜمٙم٤مح: ( )وأُم٤م اًمٜمقع اًمراسمع

، ٦مٌ سمٕمْمٞمّ  ( )ًمٞمس سمٞمٜمٝمام : ٕٟمفٕمتؼ قمغم أظمٞمفٓ كُ : إخ، وذم ( )ًمٞمس سماملٍ  : ٕٟمفُمع اًمرضم٤مل

، وذم إؾمالم اعمروي ذم ( )ٟمف ًمٞمس سمٞمٜمٝمام ٟمٙم٤محٕ: إٟمف ٓ كٚمح٘مٝم٤م اًمٓمالق: ( )قشم٦موذم اعمبت

 .( )اًمثٛمٜمٞم٦م ( )ٟمف مل جيٛمع اًمبدًملم اًمٓمٕمؿ وٕٓ: إٟمف جيقز: ( )اعمروي

                                                   

 . ُم٤م كٙمقن اؾمتدًٓٓ سم٤مًمٜمٗمل واًمٕمدم: وهق ( )

 . 9 2/2: اعمٝمذب، 2/8 احل٤موي اًمٙمبػم، : كٜمٔمر( 4)

 (. 4/449)ط : هن٤مك٦م(2)

 . ُمـ اًمب٧ّم وهق اًم٘مٓمع. ، يم٤معمٓمٚم٘م٦م صمالصم٤مً سم٤مئٜم٤مً  هل اعمٓمّٚم٘م٦م ـمالىم٤مً  :اعمبتقشم٦م (2)

 . اعمٖمرب: ًمس٤من اًمٕمرب: شم٤مج اًمٕمروس: ذم "سمت٧م"وكٜمٔمر ُم٤مدة . 22 : ـمٚمب٦م اًمٓمٚمب٦م، ص 

 . ذم يمت٥م اًمِم٤مومٕمٞم٦مورد ُم٤م ُكِمػم إمم هذا اًمتٕمٚمٞمؾ (  )

 . 2 /  : اعمجٛمقع، 22 /9: احل٤موي اًمٙمبػم، 2  / إم، : كٜمٔمر

 . سم٤معمروي(: د)و( ط)و( ف)ذم  ( )

 .وهق إومم(. د)و( ط)و( ف)ٓ، همػم ُمثب٧م ذم : ىمقًمف (2)

ك٦م هذه ُمس٠مًم٦م إؾمالم اًمٌمء ذم ضمٜمسف إذا مل كٙمـ ُمـ إصٜم٤مف اًمرسمقك٦م يم٤مًمثقب، ىم٤مل إُم٤مم احلرُملم ذم هن٤م( 8)

ومال وىمَع ًمف قمٜمدٟم٤م: ومٞمجقز إؾمالم اًمثقب ذم ضمٜمسف، وإؾمالم ، أُم٤م آضمتامُع ذم اجلٜمسٞم٦م(:  9/ ) اعمٓمٚم٥م

 . اخلِمب٦م ذم ضمٜمسٝم٤م

 . وُمٜمع أسمق طمٜمٞمٗم٦م إؾمالم اًمٌمء ذم ضمٜمسف، وفمـ أن احت٤مد اجلٜمس أطمُد وصَٗمل اًمٕمّٚم٦م

 .  48: : إكث٤مر اإلٟمّم٤مف، ص 4/2آظمتٞم٤مر، : وكٜمٔمر



 

 

234 
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، طمٙمامً  واًمٕمدم ٓ كّمٚمح أن كٙمقن ُمقضمب٤مً ، سمٕمدم وصٍػ  ( )ٟمف اؾمتدلٕ: وم٤مؾمدٌ  ( )هذا

 إلصمب٤متستدل سمف ومٙمٞمػ كُ ، سمدًمٞمؾٍ  كٙمقن سم٘م٤مؤه صم٤مسمت٤مً ٓ  أن اًمٕمدم اًمث٤مسم٧م سمدًمٞمؾٍ  ( )وىمد سمٞمٜم٤م

 .؟( )آظمر طمٙمؿٍ 

 .ذم يمتبٙمؿ ُمثؾ هذا اًمتٕمٚمٞمؾ يمثػمٌ : وم٢من ىمٞمؾ

، واًمزوائد ( )ًمٞمس سماملٍ  سم٤مإلشمالف: ٕٟمفْمٛمـ ُمٚمؽ اًمٜمٙم٤مح ٓ كُ : رمحف اهلل ىم٤مل حمٛمدٌ 

 .مل كٖمّم٥م اًمقًمد : ٕٟمف( )ٓ شمْمٛمـ سم٤مًمٖمّم٥م

 .( )ًمفمل كٜم٘مٚمف ومل حيقّ  : ٕٟمف( )ْمٛمـ سم٤مًمٖمّم٥م كُ اًمٕم٘م٤مر ٓ: وىم٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م رمحف اهلل

 .( )مل كقضمػ قمٚمٞمف اعمسٚمٛمقن ٕٟمف: وىم٤مل ومٞمام ٓ جي٥م ومٞمف اخلٛمس

 .(  )ًمٞمس سمٛمٓمٕمقمٍ  : ٕٟمفٓ دم٥م اًمٙمٗم٤مرة: وىم٤مل ذم شمٜم٤مول احلّم٤مة

                                                   

 . ذاوه(: د)و( ط)ذم  ( )

 . اؾمتدٓل(: ط)و( ف)ذم  (4)

 . 244: ىمركب٤ًم، ص( 2)

 .  2 /4كٜمٔمر ضمقاب اًمسٛمٕم٤مين قمغم هذه إوضمف إرسمٕم٦م ذم ىمقاـمع إدًم٦م،  (2)

 :  4/22: سمدائع اًمّمٜم٤مئع، 42 / اعمبسقط ًمٚمٛمّمٜمػ، : كٜمٔمر(  )

 . ـمٚم٥م اعم٤مًمؽ احلٜمٗمٞم٦م جيٕمٚمقن زوائد اًمٖمّم٥م يم٤مُٕم٤مٟم٦م، ومال شُمْمٛمـ إٓ سم٤مًمتٕمدي أو سم٤معمٜمع سمٕمد(  )

: اًمٗمت٤موى اهلٜمدك٦م،   4: : إكث٤مر اإلٟمّم٤مف، ص2/22: آظمتٞم٤مر،  2/  اعمبسقط ًمٚمٛمّمٜمػ، : كٜمٔمر

 / 42 . 

 (أ /424)ف : هن٤مك٦م  (2)

اًمٕم٘م٤مر قمٜمد أيب طمٜمٞمٗم٦م وأيب كقؾمػ آظمرا رمحٝمام اهلل ٓ كْمٛمـ (: 28/  )ىم٤مل اعمّمٜمػ رمحف اهلل ذم اعمبسقط، ( 8)

 . ْمٛمـ سم٤مًمٖمّم٥م، وهق ُمْمٛمقن سم٤مإلشمالفسم٤مًمبٞمع واًمتسٚمٞمؿ يمام ٓ ك

 .2/244، ومتح اًم٘مدكر ٓسمـ اهلامم،  4 /2، سمدائع اًمّمٜم٤مئع: وكٜمٔمر.  22 :ص ،شم٘مدم شمقصمٞمؼ هذه اعمس٠مًم٦م( 9)

 .  24/ : شمبٞملم احل٘م٤مئؼ، 24 /2: اعمبسقط ًمٚمٛمّمٜمػ،  2 / اجل٤مُمع اًمّمٖمػم، : كٜمٔمر( 2 )

إَشاداخ 

 عهً انحُفُح
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 .ًمٞمس قمٚمٞمف ذًمؽ : ٕٟمف( )ي صدىم٦م اًمٗمٓمر قمـ اًمٜم٤مومٚم٦مٓ ك١مد  : وىم٤مل ذم اجلد

 .أو طمٙمؿٍ  ٍػ سمٕمدم وص ومٝمذا اؾمتدٌٓل 

ومٞمام  سمؾ قمغم وضمف آؾمتدٓل، قمغم وضمف اعم٘م٤مكس٦م هذا قمٜمدٟم٤م همػم ُمذيمقرٍ : أوًٓ : ىمٚمٜم٤م

 ،قملْمٌ  ٟمحق اًمٖمّم٥م، وم٢من وامن اًمٖمّم٥م ؾمببف واطمدٌ ، ( )مج٤معإلًم ُمٕمٞمٜم٤مً  يم٤من ؾمببف واطمداً 

 .سم٤مإلمج٤مع وهق اًمٖمّم٥م، وم٤مٓؾمتدٓل سم٤مٟمتٗم٤مء اًمٖمّم٥م قمغم اٟمتٗم٤مء اًمْمامن كٙمقن اؾمتدًٓٓ 

 واطمدٌ  ( )ؾمب٥ٌم  ( )ًمف، كستدقمل اعمامصمٚم٦م سم٤مًمٜمص ضمقب وامن اعم٤مل سمسب٥ٍم ويمذًمؽ و

وهق إشمالف اعم٤مل، ومٞمست٘مٞمؿ آؾمتدٓل سم٤مٟمتٗم٤مء اعم٤مًمٞم٦م ذم اعمحؾ قمغم اٟمتٗم٤مء هذا اًمٜمقع  ،قملمٌ 

وم٢مٟمف ، مج٤مع ٟمحق اخلٛمسذم اًمنمع سم٤مإل ُمـ اًمْمامن، ويمذًمؽ إذا يم٤من دًمٞمؾ احلٙمؿ ُمٕمٚمقُم٤مً 

جي٤مف قمٚمٞمف سم٤مخلٞمؾ واًمريم٤مب، وم٤مٓؾمتدٓل ركؼ آهمتٜم٤مم اإلوـم، ذم اًمٖمٜمٞمٛم٦م ٓ همػم واضم٥ٌم 

اًمٕمذر ذم سمٕمض اعمقاوع  أٟمف إسمالء ( )وىمد سمٞمٜم٤م. صحٞمح٤مً  ًمٜمٗمل اخلٛمس كٙمقن اؾمتدًٓٓ : سمف

                                                   

قمغم اجلد اعمقه إظمراج صدىم٦م اًمٗمٓمر قمـ أطمٗم٤مده  هؾ جي٥م: إطمٗم٤مد، وصقرة اعمس٠مًم٦م: ك٘مّمد سم٤مًمٜم٤مومٚم٦م(  )

أو وم٘مره؟ اظمتٚمٗم٧م اًمرواك٤مت قمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م رمحف اهلل، ىم٤مل اًمٙم٤مؾم٤مين ذم سمدائع اًمّمٜم٤مئع  قمٜمد وم٘مد إب

 . ذيمر حمٛمد ذم إصؾ أٟمف ٓ خيرج، وروى احلسـ قمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م أٟمف خيرج(: 4/24)

م إب ومٙم٤مٟم٧م وٓكتف طم٤مل قمدم إب يمقٓك٦م أن اجلد قمٜمد قمدم إب ىم٤مئؿ ُم٘م٤م: وضمف رواك٦م احلسـ

 . أن وٓك٦م اجلد ًمٞمس٧م سمقٓك٦م شم٤مُم٦م ُمٓمٚم٘م٦م سمؾ هل ىم٤مسة: وضمف رواك٦م إصؾ. إب

: ذح ومتح اًم٘مدكر ًمٚمسٞمقاد، 2/92: اعمبسقط ًمٚمٛمّمٜمػ، 2 4/4اعمبسقط ًمٚمِمٞمب٤مين، : وكٜمٔمر

 . 22 / : اجلقهرة اًمٜمػمة، 92/ 

 . سم٤مإلمج٤مع(: د)و( ط)و( ف)ذم  (4)

 . وًمف(: ط)ذم  (2)

 (. د)و( ف)ًمف ؾمب٥م، ؾم٤مىمٌط ُمـ : ىمقًمف(2) 

  . 24: ، صآؾمتّمح٤مب ذم ومّمؾ(  )

جىاب 

 اإلَشاداخ
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 ومّمؾ آطمتج٤مج سم٤مٓـمراد قمغم صح٦م اًمٕمٚم٦م

ومال كثب٧م سمِمٝم٤مدة اًمٜمس٤مء ، شمٕمٚمٞمؾ اًمٜمٙم٤مح سم٠مٟمف ًمٞمس سماملٍ  ( )وم٠مُم٤م .ٓ آطمتج٤مج سمف قمغم اخلّمؿ

جلقاز أن كٙمقن : احلٙمؿ مُ ٕمدِ وقمدم اًمقصػ ٓ كُ ، سمٕمدم اًمقصػ كٙمقن شمٕمٚمٞمالً ، ُمع اًمرضم٤مل

ُمـ ضمٜمس ُم٤م كثب٧م ُمع  ( )ومٝمق، وإن مل كٙمـ ُم٤مًٓ  : ٕٟمفآظمر سم٤مقمتب٤مر وصٍػ  احلٙمؿ صم٤مسمت٤مً 

اًمقصػ ٓ كّمػم اًمٜمٙم٤مح  ( )اعمتٗمؼ قمٚمٞمف احلدود واًم٘مّم٤مص، وهبذا ، وإصؾاًمِمبٝم٤مت

، ( )ّم٤مصطمتك كثب٧م ُمع اًمِمبٝم٤مت سمخالف احلدود واًم٘م، سمٛمٜمزًم٦م احلدود واًم٘مّم٤مص

 : إلصمب٤مشمف( )آظمر كّمٚمح اًمتٕمٚمٞمؾ سمف ومٕمرومٜم٤م أن سمٕمدم هذا اًمقصػ ٓ كٜمٕمدم وصٌػ 

 .اًمٜمس٤مء ُمع اًمرضم٤مل ( )سمِمٝم٤مدة

 .قمغم هذا احلرف إذا شم٠مُمٚم٧م ُج رّ ومٝمق خُي ، ؾ سمف ُمـ أظمقات هذا اًمٗمّمؾويمذًمؽ ُم٤م قمٚم  

 

 

 

 

  

                                                   

 . وأُم٤م(: د)و( ف)ذم  ( )

 . اًمٜمٙم٤مح: أي (4)

 (. أ/ 49): سمداك٦م (2)

 . وم٢مٟمف كس٘مط سم٤مًمِمبٝم٦م: ذم ه٤مُمش إم( 2)

 . ًمٚمتٕمٚمٞمؾ سمف(: ف)ذم  ( )

 (. 4/422)ط : هن٤مك٦م ( )
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 ومّمؾ آطمتج٤مج سم٤مًمسؼم و اًمت٘مسٞمؿ

 ومّمؾ

 آطمتج٤مج سم٤مًمسؼم و اًمت٘مسٞمؿ ومّمؾ 

، وم٢مذا ىم٤مُم٧م ( )قمٜمد اًم٘م٤مئسلم حمّمقرةٌ  وص٤مفإسم٠من  آطمتج٤مُج : وُمـ هذا اًمٜمقع

شمثب٧م سمف صح٦م ذًمؽ اًمقصػ  ( )اً واطمد ٤مً إٓ وصٗم إوص٤مفاًمدًٓم٦م قمغم ومس٤مد ؾم٤مئر 

 .هذا ـمركؼ سمٕمض أصح٤مب اًمٓمرد .وكٙمقن طمج٦مً 

  

                                                   

، أو اًمت٘مسٞمؿ احل٤مس، قمرومف اًمسبٙمل ذم مجع ٤مًمسؼم واًمت٘مسٞمؿٕمرف قمٜمد إصقًمٞملم سمهذا اًمٗمّمؾ هق ُم٤م كُ (  )

وسمٜمحقه . هق طمٍم إوص٤مف ذم إصؾ وإسمٓم٤مل ُم٤م ٓ كّمٚمح: ومتٕملّم اًمب٤مىمل: وم٘م٤مل(2 4/2)اجلقاُمع 

 .ومتٕملم، طمٍم إوص٤مف وطمذف ُم٤م ؾمقى اعمدقمك: فسم٠مٟم، (  4/2)ص٤مطم٥م ُمسٚمؿ اًمثبقت ىم٤مل 

 : ذاه٥موًمألصقًمٞملم ذم طمجٞمتف ُم

طمج٦م ًمٚمٛمستدل : أي، أن طمجٞمتف شمٚمزم اًمٜم٤مفمر: وُمٕمٜمك اإلـمالق هٜم٤م. أٟمف طمج٦ٌم ُمٓمٚم٘م٤مً : اعمذه٥م إول

 . طمٙم٤مه ص٤مطم٥م ُمسٚمؿ اًمثبقت قمـ إيمثر، واعم٤مًمٙمٞم٦مووهق ُمذه٥م أيمثر اًمِم٤مومٕمٞم٦م ، واعمٕم٤مرض

جلّم٤مص، وهق ٓ ًمٚمٜم٤مفمر وٓ ًمٚمٛمٜم٤مفمر، وهق ُمذه٥م احلٜمٗمٞم٦م إٓ أسمق سمٙمر ا أٟمف ًمٞمس سمحج٦مٍ : اعمذه٥م اًمث٤مين

 . بٕمض إصقًمٞملمًم إُم٤مم احلرُملم ٟمسبف، وُمذه٥م أهؾ اًمٔم٤مهر أكْم٤مً 

 . وقمٚمٞمف إُم٤مم احلرُملم، ًمٚمٜم٤مفمر واعمٜم٤مفمر سمنمط اإلمج٤مع قمغم شمٕمٚمٞمؾ طمٙمؿ إصؾ أٟمف طمج٦مٌ : اعمذه٥م اًمث٤مًم٨م

 . واظمت٤مره أُمدي، ًمٚمٜم٤مفمر دون اعمٜم٤مفمر وم٘مط أٟمف طمجفٌ : اعمذه٥م اًمراسمع

: اإلطمٙم٤مم 2 2: : اعمٜمخقل، ص  4/8: اًمؼمه٤من: ذم سؼم واًمت٘مسٞمؿاًمكٜمٔمر يمالم إصقًمٞملم قمغم 

: ذح اًمٕمْمد،    : : خمتٍم اًمٓمقذم، ص22/ : اإلهب٤مج،  2/2: هن٤مك٦م اًمسقل، 2/282ًممُمدي، 

: : اعمحكم قمغم مجع اجلقاُمع 2/484: اًمبحر اعمحٞمط، 292: : ذح شمٜم٘مٞمح اًمٗمّمقل، ص 4/42

ومقاشمح اًمرمحقت، :  2/2: شمٞمسػم اًمتحركر، 24 /٥2م، : ذح اًمٙمقيم4/422وطم٤مؿمٞم٦م اًمبٜم٤مين قمٚمٞمف، 

 . 222: إصمب٤مت اًمٕمٚم٦م اجل٤مُمٕم٦م، ص : إٟمقار اًمس٤مـمٕم٦م ذم ـمرق2  /4: ٟمنم اًمبٜمقد،   4/2

 . : ٕٟمف اًمّمقاب(ط)، واعمثب٧م ُمـ واطمدٌ  وصٌػ (: د)و( ف)ذم إم و (4)

االحرجاج 

تانسثش 

 وانرقسُى
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 ومّمؾ آطمتج٤مج سم٤مًمسؼم و اًمت٘مسٞمؿ

 .( )شمّمحٞمح اًمقصػ ًمٚمٕمٚم٦م هبذا اًمٓمركؼ ( )ز اجلّم٤مصوىمد ضمقّ 

ّمحٞمح هذا اًمٙمالم، سمٕمٚم٦م ذم شم د  وىمد يم٤من سمٕمض أصدىم٤مئل قمٔمٞمؿ اجلِ : ( )ىم٤مل اًمِمٞمخ

ُمٜمٝم٤م،  سمؾ اًمٕمٚم٦م وصٌػ  ،ًمٚمحٙمؿ سمٕمٚم٦مٍ  ( )ومجٞمٕمٝم٤م ًمٞمس، أن إوص٤مف عم٤م يم٤مٟم٧م حمّمقرةً 

صمب٧م صح٦م ذًمؽ اًمقصػ  ( )ُمٜمٝم٤م ؾمقى واطمدٍ  إوص٤مفوم٢مذا ىم٤مم اًمدًمٞمؾ قمغم ومس٤مد ؾم٤مئر 

قمغم أىم٤موكؾ، وم٢مذا  يم٠مصؾ احلٙمؿ، وم٢من اًمٕمٚمامء إذا اظمتٚمٗمقا ذم طمٙمؿ طم٤مدصم٦مٍ  ،اإلمج٤معسمدًمٞمؾ 

صمب٧م صح٦م ذًمؽ اًم٘مقل، وذًمؽ ٟمحق  ،إٓ واطمداً  إىم٤موكؾب٧م سم٤مًمدًمٞمؾ ومس٤مد ؾم٤مئر صم

ىمقل ُمـ  ( )وم٤مدقمٞم٤مه، وم٢مٟم٤م إذا أومسدٟم٤م، سملم رضمٚملم ضم٤مءت سمقًمدٍ  اظمتالف اًمٕمٚمامء ذم ضم٤مرك٦مٍ 

: ، وىمقل ُمـ ك٘مقل سم٤مًم٘مرقم٦م، وىمقل ُمـ ك٘مقل سم٤مًمتقىمػ( )ك٘مقل سم٤مًمرضمقع إمم ىمقل اًم٘م٤مئػ

كثب٧م سمف صح٦م ىمقل ُمـ ك٘مقل سم٠مٟمف كثب٧م اًمٜمس٥م ُمٜمٝمام ، ٜمٝمامُم إٟمف ٓ كثب٧م اًمٜمس٥م ُمـ واطمدٍ 

 .مجٞمٕم٤مً 

                                                   

اًمٗمّمقل ذم إصقل، ذم : ٤مٟمٞمٗمف، وم٘مٞمف أصقزم طمٜمٗمل، ُمـ شمّمأمحد سمـ قمكم اًمرازي، أسمق سمٙمر اجلّم٤مص: هق ( )

 (. ـه222)اًمٗم٘مف، وأطمٙم٤مم اًم٘مرآن، وذح خمتٍم اًمٙمرظمل، شمقذم ؾمٜم٦م  أصقل

 . 222/  : ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء، 42: : اًمٗمقائد اًمبٝمٞم٦م، ص82/ اجلقاهر اعمْمٞمف، : كٜمٔمر

 . 8  /2اًمٗمّمقل، : كٜمٔمر( 4)

وأقمدشمف هٜم٤م طمتك ٓ كتقهؿ اًم٘م٤مرئ أن ، ٣مومٞمام ُم  أن هذا ُمـ ومٕمؾ اعمستٛمكماعمّمٜمػ، وىمد ٟمبٝم٧م قمغم :أي( 2)

 . اعم٘مّمقد هق اجلّم٤مص

 . ًمٞمس٧م(: ط)ذم  (2)

 (. أ/84 )د : هن٤مك٦م( )

 (. ب/424)ف : هن٤مك٦م ( )

اًمذي كٕمرف اًمقًمد ُمـ أي ؿمخٍص يم٤من، سم٤مٔصم٤مر واًمٕمالُم٤مت، وهذه طمروم٦م سمٜمل  :اًم٘م٤مئػ: ذم ه٤مُمش إم( 2)

 . ُمدًم٩م
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 ومّمؾ آطمتج٤مج سم٤مًمسؼم و اًمت٘مسٞمؿ

طمتك كٙمقن ، ُمٜمٝمـ ووـمئ صمالصم٤مً ، صمالصم٤مً  إطمدايمـ ـم٤مًمٌؼ : ( )وإذا ىم٤مل ًمٜمس٤مئف إرسمٕم٦م

هذا ُمـ  ( )ب٘مر  كُ ، ومٙم٤من  هب٤م اًمراسمٕم٦م حمرُم٦مً شمٕملّم ، قمغم اٟمتٗم٤مء اعمحرُم٦م قمٜمٝمـ ذًمؽ دًمٞمالً 

 .اًمٕم٘مٚمٞم٦م إدًم٦م

ز اًم٘مقل سمف، وهق ُمع ذًمؽ جق  ٟمُ ٓ  وقمٜمدي أن هذا همٚمطٌ : هلل قمٜمفريض ا ( )ىم٤مل اًمِمٞمخ

 .( )ُمـ آطمتج٤مج سمال دًمٞمؾ ٟمقعٌ 

وهق أن ُم٤م جيٕمٚمف هذا اًم٘م٤مئؾ دًمٞمؾ صح٦م قمٚمتف هق اًمدًمٞمؾ قمغم ، أُم٤م سمٞم٤من اًمٖمٚمط ومٞمف

ذم أن يمؾ  إوص٤مفٟمف ٓ كٛمٙمٜمف ؾمٚمقك هذا اًمٓمركؼ إٓ سمٕمد ىمقًمف سم٤معمس٤مواة سملم ٕ: ومس٤مده

وم٤مًمدًمٞمؾ اًمذي كدل ، ًمٚمحٙمؿ، وسمٕمد صمبقت هذه اعمس٤مواة أن كٙمقن قمٚم٦مً  ٤مًمٌح ُمٜمٝم٤م ص وصٍػ 

ؿ اعمس٤مواة سملم ؿمٞمئلم ذم ٚمِ ُمتك قمُ  : ٕٟمفقمغم ومس٤مد سمٕمْمٝم٤م هق اًمدًمٞمؾ قمغم ومس٤مد ُم٤م سم٘مل ُمٜمٝم٤م

ُمثؾ ذًمؽ احلٙمؿ ذم  ( )ومذًمؽ اًمدًمٞمؾ كقضم٥م، سم٤مًمدًمٞمؾ طمٙمؿٌ  ٕطمدمه٤ماحلٙمؿ صمؿ فمٝمر 

 أقمط زكداً : ك٘مقل ( )صمؿ، ؾمقاءٌ  ( )ذم اًمٕمٓمٞم٦م وقمٛمراً  اضمٕمؾ زكداً : أظمر، يمٛمـ ك٘مقل ًمٖمػمه

ز ، ومٕمرومٜم٤م أٟمف ٓ وضمف ًمٚمتحرّ درمه٤مً  أكْم٤مً  قمغم أٟمف كٕمٓمل قمٛمراً  كٙمقن ذًمؽ شمٜمّمٞمّم٤مً . درمه٤مً 

                                                   

إرسمع: ٕن إقمداد ُمـ صمالصم٦م إمم قمنمة شم١مٟم٨م ُمع اعمذيمر، وشُمذيمر : يمذا ذم مجٞمع اًمٜمسخ، وًمٕمؾ اًمّمقاب(  )

 . ُمع اعم١مٟم٨م

 . شم٘مرب(: ط)ذم ( 4)

 . اإلُم٤مم(: ف)سمٕمده٤م ذم  (2)

 . سم٤مًمدًمٞمؾ(: ط)ذم  (2)

 (.  4/42)ط : هن٤مك٦م ( )

 . اًمقفمٞمٗم٦م(: ف)ذم  ( )

  (.ب/ 49): سمداك٦م (2)

سأٌ 

انًصُف 

فٍ 

االحرجاج 

 تانسثش

 ُىسوانرق
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 ومّمؾ آطمتج٤مج سم٤مًمسؼم و اًمت٘مسٞمؿ

 ذم يمقٟمف قمٚم٦مً  إوص٤مفسملم هذا اًمقصػ وسملم ؾم٤مئر  إٓ سمبٞم٤من شمٗم٤موٍت  ،قمـ هذا اًمٗمس٤مد

ْمٓمر إمم سمٞم٤مٟمف ؿم٤مء أو ومٞمُ ، أو اعمالءُم٦م ًمٚمحٙمؿ، وذًمؽ اًمتٗم٤موت ٓ كتبلم إٓ سمبٞم٤من اًمت٠مصمػم

ٓ قمٛمؾ ًمذًمؽ اًمدًمٞمؾ ذم  قمغم وضمفٍ  إوص٤مفأسمك، صمؿ وإن ىم٤مم اًمدًمٞمؾ قمغم ومس٤مد ؾم٤مئر 

إومس٤مد هذا اًمقصػ اًمقاطمد، ومٜمحـ ٟمتٞم٘مـ أن ذًمؽ اًمدًمٞمؾ يمام ٓ كقضم٥م ومس٤مد هذا 

ؾمقى أٟمف مل ك٘مؿ ، اًمقصػ ٓ كقضم٥م صحتف، ومال كب٘مك قمغم شمّمحٞمح هذا اًمقصػ دًمٞمالً 

ًمٚمحٙمؿ هبذا اًمٓمركؼ جل٤مز إصمب٤مت  اًمدًمٞمؾ قمغم ومس٤مده، وًمق ضم٤مز إصمب٤مت اًمقصػ ُمقضمب٤مً 

مل ك٘مؿ  : ٕٟمفطمٙمؿ احل٤مدصم٦م يمذا: احلٙمؿ سمدون هذا اًمقصػ هبذا اًمٓمركؼ، وهق أن ك٘مقل

ن سم٢مومس٤مد ٕ: اًمدًمٞمؾ قمغم ومس٤مد هذا احلٙمؿ، وُم٤م ىم٤مًمف ُمـ آؾمتدٓل سم٤محلٙمؿ ومٝمق وهؿٌ 

ُمـ اًمقضمقه، ويمٞمػ كثب٧م  عمدقمل ًمٚمحٙمؿ سمقضمفٍ ُمذه٥م اخلّمؿ ٓ كثب٧م صح٦م ُمذه٥م ا

 .اإلصمب٤متوطمج٦م اًمدومع همػم طمج٦م ، واعمدقمل ًمٚمحٙمؿ ُمثب٧ٌم  ذًمؽ واعمبٓمؾ داومعٌ 

اًمقصػ  صح٦مُ  اًمدًمٞمؾ قمغم أن سم٘مٞم٤مم دًمٞمؾ اًمٗمس٤مد ذم ؾم٤مئر إوص٤مف ٓ شمثب٧ُم صمؿ 

أن ُمـ أطمٙم٤مم اًمنمع ُم٤م هق همػم ُمٕمٚمقٍل أصاًل، سمؾ  :اًمذي ادقم٤مه اعمٕمٚمؾ ذم اًمنمقمٞم٤مت

 ( )ٙمؿ ومٞمف صم٤مسم٧ٌم سم٤مًمٜمص، ومب٘مٞم٤مم اًمدًمٞمؾ قمغم ومس٤مد ؾم٤مئر إوص٤مف ٓ كٜمٕمدم اطمتاملاحل

اًمدًمٞمؾ قمغم ومس٤مد هذا اًمقصػ طم٘مٞم٘م٦ًم وٓ طمٙماًم ُمـ هذا اًمقضمف: جلقاز أن كٙمقن هذا 

واًمٗمس٤مد ذم هذا  ( )اًمٜمص همػم ُمٕمٚمقٍل أصاًل، وسمف وم٤مرق اًمٕم٘مٚمٞم٤مت، صمؿ اطمتامل اًمّمح٦م

                                                   

 . ىمٞم٤مم(: ط)سمٕمده ذم  ( )

 (. أ/422)هن٤مك٦م ف  (4)
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طمج٦ًم إلصمب٤مت احلٙمؿ ىمبؾ ىمٞم٤مم اًمدًمٞمؾ قمغم ومس٤مد  ( )ضمٕمٚمفيم٤من ُم٤مٟمٕم٤ًم ُمـ  ،اًمقصػ سم٤مإلمج٤مع

  .ىم٤مئؿ ( )ؾم٤مئر إوص٤مف، ومٙمذًمؽ سمٕمده: ٕن آطمتامل سمٕمٞمٜمف

                                                   

 . ضمٕمٚمٝمؿ(: ف)ذم  ( )

 . اطمتامل شمٕمٞمٜمف(: ط)ذم  (4)
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 ومّمؾ آطمتج٤مج سم٤مًمسؼم و اًمت٘مسٞمؿ
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 سم٤مب

 ( )وضمقه آقمؽماض قمغم اًمٕمٚمؾ

 اعم١مصمرة سم٤مب وضمقه آقمؽماض قمغم اًمٕمٚمؾ 

 .( )وُم١مصمرة، ـمردك٦م: اًمٕمٚمؾ ٟمققم٤من: ىم٤مل ريض اهلل قمٜمف

 .وصحٞمٌح  وم٤مؾمدٌ : ضمٝملمُمـ و قمغم يمؾ ٟمقعٍ  ( )وآقمؽماض

 ، ( ) اعمٜم٤مىمْم٦م: وم٤مٓقمؽماو٤مت اًمٗم٤مؾمدة قمغم اًمٕمٚمؾ اعم١مصمرة أرسمٕم٦م

                                                   

:  2 /2شم٘مقكؿ إدًم٦م، : كٜمٔمر ذم هذه آقمؽماو٤مت. "ىمقادح اًمٕمٚم٦م"ُكٕمؼم قمٜمٝم٤م أيمثر إصقًمٞملم سمـ  ( )

: اإلطمٙم٤مم 2 4: : ُمٕمروم٦م احلج٩م اًمنمقمٞم٦م، ص2/22اًمٙمت٤مب اإلؾمالُمل، . اًمبزدوي ُمع اًمٙمِمػ، ط

: اًمت٘مركر واًمتحبػم، 288 /2، هار ًمٚمٙم٤ميملضم٤مُمع إ: 2 2: : اعمٖمٜمل، ص9 /2ًممُمدي، 

 . 8  /2: شمٞمسػم اًمتحركر، 2/428

  . 49: ومّمؾ اًمريمـ ، صشم٘مدم شمٕمركػ اًمٓمرد ذم  (4)

ومٞمٙمقن أومم سم٠من ، ذم ضمٜمس احلٙمؿ ذم إصقل دون وصػ آظمر هق أن كٙمقن اًمقصػ ُم١مصمراً  :اعم١مصمرو

وذًمؽ يم٤مًمبٚمقغ اًمذي ك١مصمر ذم ، فكٙمقن قمٚم٦م ُمـ اًمقصػ اًمذي ٓ ك١مصمر ذم ضمٜمس ذًمؽ احلٙمؿ وٓ ذم قمٞمٜم

ٕهن٤م ٓ شم١مصمر ذم ضمٜمس هذا احلٙمؿ : ومٞم١مصمر ذم رومع احلجر قمـ اًمٜمٙم٤مح دون اًمثٞم٤مسم٦م، رومع احلجر قمـ اعم٤مل

 .  42/ ًمٚمرازي،  اعمحّمقل: ٜمٔمرك. وهق رومع احلجر

: "ظمالص٦م اعمآظمذ"ىم٤مل ص٤مطم٥م (: 2/248)ىم٤مل اًمزريمٌم ذم اًمبحر اعمحٞمط . اهـ.وم٤مٓقمؽماض: (د)ذم  (2)

 . وهق ضم٤مُمع ُم٤مٟمع. هدم ىم٤مقمدة اعمستدل: ٓزُمف قمـ ُمٕمٜمًك  قمب٤مرةٌ  :آقمؽماض

 . ود اإلسمرام، وإومس٤مد ُم٤م أسمرم ُمـ قمٝمد أو قم٘مد أو سمٜم٤مء، وك٠ميت سمٛمٕمٜمك اهلدم: ًمٖم٦م اعمٜم٤مىمْم٦م (2)

 . اعم٘م٤مكٞمس ذم اًمٚمٖم٦م: اعمٖمرب: ًمس٤من اًمٕمرب: ذم "ٟم٘مض"كٜمٔمر ُم٤مدة 

 . اًمٜم٘مض: شُمسٛمك قمٜمد سمٕمْمٝمؿ: واصٓمالطم٤مً 

ختٚمػ احلٙمؿ قمـ اًمقصػ اعمدقمك قمٚمٞمتف ؾمقاٌء يم٤من عم٤مٟمع أو ًمٖمػم ُم٤مٟمع قمٜمد ُمـ مل جيقز : ٜم٤مىمْم٦مواعم

ختٚمػ احلٙمؿ قمام : ختّمٞمص اًمٕمٚم٦م: إذ اًمتخّمٞمص ُمٜم٤مىمْم٦م قمٜمدهؿ، وقمٜمد ُمـ ضمقز اًمتخّمٞمص هل

= 

االعرشاظاخ 

انفاسذج 

عهً انعهم 

 انًؤثشج
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إصؾ  ( )، واعمٗم٤مرىم٦م سملم( )، ووضمقد احلٙمؿ ُمع قمدم اًمٕمٚم٦م( )وومس٤مد اًمقوع

 .( )واًمٗمرع

                                                   

: 22 /2، شم٘مقكؿ إدًم٦م: وكٜمٔمر. 4 /2اًمٕمٚمٛمٞم٦م، . يمِمػ إهار، ط. ادقم٤مه اعمٕمٚمؾ قمٚم٦م ٓ عم٤مٟمع

: اًمبحر  29 /2ًمٚمٙم٤ميمل،  : ضم٤مُمع إهار8 2: : اعمٖمٜمل ًمٚمخب٤مزي، ص  4/4دًم٦م، ىمقاـمع إ

 . 2/249اعمحٞمط، 

قمب٤مرٌة قمـ يمقن اجل٤مُمع ذم اًم٘مٞم٤مس سمحٞم٨م ىمد صمب٧م اقمتب٤مره سمٜمص أو إمج٤مع ذم ٟم٘مٞمض : هق ومس٤مد اًمقوع ( )

ٕمٚم٦م أن كؽمشم٥م قمغم اًم: ، وىمٞمؾ هق2/22اًمٙمت٤مب اإلؾمالُمل، . يمِمػ إهار ًمٚمبخ٤مري، ط. احلٙمؿ

 . 94 /4اًمتٚمقكح، . ٟم٘مٞمض ُم٤م شم٘متْمٞمف

ضمٕمٚمف ذم حمؾ قمغم : : ٕن ووع اًمٌمءومس٤مد اًمقوعوإٟمام ؾمٛمل هذا ): (224/ 2)ىم٤مل اًمٓمقذم ذم ذطمف  

هٞمئ٦م أو يمٞمٗمٞم٦م ُم٤م، وم٢مذا يم٤من ذًمؽ اعمحؾ، أو شمٚمؽ اهلٞمئ٦م، ٓ شمٜم٤مؾمبف، يم٤من ووٕمف قمغم ظمالف احلٙمٛم٦م، وُم٤م 

إن اًمٕمٚم٦م إذا اىمتْم٧م ٟم٘مٞمض احلٙمؿ اعمدقمل أو : ل هٝمٜم٤مومٜم٘مق. يم٤من قمغم ظمالف احلٙمٛم٦م كٙمقن وم٤مؾمًدا

إذ ُمـ ؿم٠من اًمٕمٚم٦م أن شمٜم٤مؾم٥م ُمٕمٚمقهل٤م، ٓ أهن٤م خت٤مًمٗمف، ومٙم٤من ذًمؽ وم٤مؾمد  :ظمالومف، يم٤من ذًمؽ خم٤مًمًٗم٤م ًمٚمحٙمٛم٦م

 . (اًمقوع هبذا آقمتب٤مر

: روو٦م اًمٜم٤مفمر،    : : اعمٕمقٟم٦م، ص4 2: أصقل اًمِم٤مر، ص: ومس٤مد اًمقوعوكٜمٔمر ذم شمٕمركػ 

: ذح اًمٙمقيم٥م اعمٜمػم، 2/229: اًمبحر اعمحٞمط، 292 /2إهار ًمٚمٙم٤ميمل، : ضم٤مُمع 4/222

2/42  . 

. اًم٘م٤ميض اًمدسمقد وومخر اإلؾمالم وهمػممه٤م: ومس٤مد اًمقوعهذا وممـ ىم٤مل سمٗمس٤مد آقمؽماض سم٤معمٜم٤مىمْم٦م و

 . وأورد اقمؽماو٤ًم قمٚمٞمٝمؿ، صمؿ أورد اجلقاب قمٜمف(   2/4)ذيمر ذًمؽ اسمـ أُمػم احل٤مج ذم اًمت٘مركر واًمتحبػم 

ك (4) أي ٓ كدل قمغم : وىم٤مل اًمبخ٤مري ذم اًمٙمِمػ. 22 : اعمٕمقٟم٦م ذم اجلدل، ص: كٜمٔمر. قمدم اًمت٠مصمػم: وُكسٛم 

ومس٤مد اًمٕمٚم٦م: ٕن اًمٖمرض سمٞم٤من أن هذه اًمٕمٚم٦م ُمقضمب٦م هلذا احلٙمؿ، وم٢مذا فمٝمر أصمره٤م ذم ضمٜمس ذًمؽ احلٙمؿ 

 . 2 /2يمِمػ إهار، . وضم٥م إصمب٤مت ذًمؽ احلٙمؿ هب٤م

 (. 4/424)ط : هن٤مك٦م (2)

وإسمداء وصٍػ ص٤مًمٍح ًمٚمٕمٚمٞم٦م همػمه، أو ُمٜمع اؾمتدًٓمف سم٤مًمٕمٚم٦م ، ُمٜمع قمٚمٞم٦م اًمقصػ ذم إصؾ: شمٕمٜمل اعمٗم٤مرىم٦م (2)

= 



 

 

244 
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، صمؿ ( ) اًمٕمٙمس اًمٙم٤مه، صمؿ ( ) اًم٘مٚم٥م اعمبٓمؾ، صمؿ ( ) اعمامٟمٕم٦م: واًمّمحٞمح٦م أرسمٕم٦م

 .( )أظمرى اعمٕم٤مرو٦م سمٕمٚم٦مٍ 

                                                   

 آظمر وهق اًمٕمٚم٦م ومل كقضمد ذم اًمٗمرع، ومٕمٚمؿ آٟمتٗم٤مء قمٜمٝمام أكْم٤مً 
ٍ
اًمت٘مركر واًمتحبػم، . سم٤مدقم٤مء أٟمف ُمع رء

اًمبحر : كٜمٔمر. "ؾم١مال اعمزامح٦م "أو  "ؾم١مال اعمٕم٤مرو٦م"أو  "اًمٗمرق "وُكٕمؼم  قمٜمف قمٜمد اجلٛمٝمقر سمـ.   2/4

 . 2/228اعمحٞمط، 

 . اعمٜمع: كٓمٚمؼ قمٚمٞمٝم٤م يمثػم ُمـ إصقًمٞملم ( )

أن حتقل سملم اًمرضمؾ وسملم اًمٌمء اًمذي : اعمٜمعو. رادقمف قمغم اًمٙمػ: ُم٤مٟمٕمف اًمٌمء مم٤مٟمٕم٦م: واعمامٟمٕم٦م ًمٖم٦م

 . اعم٘م٤مكٞمس ذم اًمٚمٖم٦م: ًمس٤من اًمٕمرب: شم٤مج اًمٕمروس: ذم "ُمٜمع"كٜمٔمر ُم٤مدة . كركده

: اًمٕمٚمٛمٞم٦م، ص. اًمتٕمركٗم٤مت، ط. اُمتٜم٤مع اًمس٤مئؾ قمـ ىمبقل ُم٤م أوضمبف اعمٕمٚم ؾ ُمـ همػم دًمٞمؾ: الطم٤ًم هلواصٓم

 . 29 /4: ذح اًمتٚمقكح، 292 /2ضم٤مُمع إهار ًمٚمٙم٤ميمل، : وكٜمٔمر ذم شمٕمركٗمٝم٤م.  42

أُم٤م اًم٘مٚم٥م، ومٚمف ُمٕمٜمٞم٤من ذم اًمٚمٖم٦م ك٘مقم سمٙمؾ واطمد ُمٜمٝمام رضب ُمـ آقمؽماض: : ىم٤مل اًمبزدوي ذم أصقًمف (4)

وم٠َمْن جيٕمؾ اًمٌمء ُمٜمٙمقؾم٤ًم أقماله أؾمٗمٚمف وأؾمٗمٚمف أقماله، وُمث٤مًمف ُمـ آقمؽماض أن جُيٕمؾ : أُم٤م إول

، وأُم٤م . . . وم٢مذا ىمٚمبتف وم٘مد ضمٕمٚمتف ُمٜمٙمقؾم٤مً . اعمٕمٚمقل قمٚم٦م واًمٕمٚم٦م ُمٕمٚمقًٓ: ٕن اًمٕمٚم٦م أصٌؾ واحلٙمؿ شم٤مسمع

، وذًمؽ أن كٙمقن اًمقصػ ؿم٤مهد: اًمٜمقع اًمث٤مين ُمٜمف، ومٝمق ـٍ ًا قمٚمٞمؽ، وم٘مبٚمتف ومجٕمٚمتف ىمٚم٥م اًمٌمء فمٝمرًا ًمبٓم

أصقل اًمبزدوي ُمع . ؿم٤مهدًا ًمؽ، ويم٤من فمٝمره إًمٞمؽ ومّم٤مر وضمٝمف إًمٞمؽ، ومٜم٘مض يمؾ واطمٍد ُمٜمٝمام ص٤مطمبف

: ضم٤مُمع إهار ًمٚمٙم٤ميمل، 29 /2شم٘مقكؿ إدًم٦م، : وكٜمٔمر.  2/2اًمٕمٚمٛمٞم٦م، . يمِمػ إهار، ط

2/  2  . 

 . وشم٤مسمٕمف سمٕمض احلٜمٗمٞم٦م -اـمٚمٕم٧م قمٚمٞمفومٞمام –اعمّمٜمػ رمحف اهلل أول ُمـ زاد صٗم٦م اًمٙم٤مه قمغم اًمٕمٙمس  (2)

هق شمٕمٚمٞمؼ ٟم٘مٞمض احلٙمؿ اعمذيمقر سمٜم٘مٞمض اًمٕمٚم٦م اعمذيمقرة : اٟمتٗم٤مء احلٙمؿ ٟٓمتٗم٤مء قمٚمتف، وىمٞمؾ: واًمٕمٙمس هق

ه إمم أصٍؾ آظمر  .  2  /2: ضم٤مُمع إهار ًمٚمٙم٤ميمل،  2/8يمِمػ إهار، . ورد 

. ذم اًمسػم، إذا هت طمٞم٤مًمف ٧م ومالٟم٤مً قم٤مرو: شم٘مقل: ىم٤مل اسمـ وم٤مرس: اعمٕم٤مرو٦م ًمٖم٦م(. ب/84 )د : هن٤مك٦م (2)

اعم٘م٤مكٞمس، ُم٤مدة . وُمٜمف اؿمت٘م٧م اعمٕم٤مرو٦م. وقم٤مروتف ُمثؾ ُم٤م صٜمع، إذا أشمٞم٧م إًمٞمف ُمثؾ ُم٤م أشمك إًمٞمؽ

 . 9 4: اًمٕمٚمٛمٞم٦م، ص. اًمتٕمركٗم٤مت، ط. اعمامٟمٕم٦مهل اعم٘م٤مسمٚم٦م قمغم ؾمبٞمؾ : اعمٕم٤مرو٦م ًمٖم٦م: وىم٤مل اجلرضم٤مين. "قمرض"

= 

االعرشاظاخ 

انصحُحح 

عهً انعهم 

 انًؤثشج
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ن اًمت٠مصمػم ٓ كتبلم إٓ سمدًمٞمؾ اًمٙمت٤مب ٕ: وم٢مهن٤م ٓ شمرد قمغم اًمٕمٚمؾ اعم١مصمرة، وم٠مُم٤م اعمٜم٤مىمْم٦م

 .أو اًمسٜم٦م أو اإلمج٤مع

شمٜم٤مىمض ذم أطمٙم٤مم  ( )أطمٙم٤مم اًمنمع قمٚمٞمٝم٤م شمدور وٓ وهذه إدًم٦م ٓ شمتٜم٤مىمض، وم٢من  

ه٤م ذم اًمٕمٚم٦م سمدون احلٙمؿ قمغم اًمقضمف اًمذي فمٝمر أصمر ( )أٟمف ٓ شمقضمد ( )اًمنمع، وىمد سمٞمٜم٤م

، اًمٕمٚم٦م ( )، وسمف شمتبدلأو زك٤مدةٍ  سمٜم٘مّم٤منٍ  كٜمٕمدم احلٙمؿ ًمتٖمػم وصٍػ  احلٙمؿ، سمؾ ٓ سمد أنْ 

احلٙمؿ هب٤م، واٟمٕمدام احلٙمؿ قمٜمد اٟمٕمدام اًمٕمٚم٦م ٓ  ُؾ ٕمٚم  أصمب٧م اعمُْ  ( )اًمذي اًمٕمٚم٦م اعم١مصمرة ( )ومتٜمٕمدم

 .كٙمقن دًمٞمؾ اٟمت٘م٤مض اًمٕمٚم٦م

اًمِمٝم٤مدة أو زاد  ( )شمرك ًمٗمظ إذا، وم٢مٟمف ُمع اؾمتجامع ذائط إداء، وهق ٟمٔمػم اًمِم٤مهد

 وم٢مٟمف ٓ جيقز اًمٕمٛمؾ سمِمٝم٤مدشمف، ويم٤من ذًمؽ سم٤مقمتب٤مر اٟمٕمدام اًمٕمٚم٦م، ومٞمام أقمٚمؿ: وم٘م٤مل، ( )قمٚمٞمف

 .( )اعمقضمب٦م ًمٚمٕمٛمؾ سمِمٝم٤مدشمف ُمٕمٜمك

                                                   

 . 9 4: اًمٕمٚمٛمٞم٦م، ص. اًمتٕمركٗم٤مت، ط. ض ُمدقمك اخلّمؿإىم٤مُم٦م اًمدًمٞمؾ قمغم ٟم٘مٞم: واصٓمالطم٤ًم هل  

: اًمت٘مركر واًمتحبػم،  8 /4: ذح اًمتٚمقكح قمغم اًمتقوٞمح،  2  / 2ضم٤مُمع إهار ًمٚمٙم٤ميمل، : وكٜمٔمر

2/4 2 . 

 (. أ/492): سمداك٦م ( )

 . ، ُمـ اعمٓمبقع 8 / ذم ومّمؾ احل٘مٞم٘م٦م واعمج٤مز،  (4)

 . ٓ كقضمد: (د)ذم (2) 

  .كتبدل: (د)و (ف)ذم  (2) 

 . ومٞمٜمٕمدم: (د)ذم ( ) 

 . اًمتل: (د)و( ط)و( ف)ذم  ( )

 . ًمٗمٔم٦م(: ط)و( ف)ذم  (2)

  .قمٚمٞمٝم٤م: (ط)ذم (8) 

  .2 4/4: اًمتقوٞمح 299 /2: ضم٤مُمع إهار ًمٚمٙم٤ميمل، 2 /2يمِمػ إهار، : كٜمٔمر (9)
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ومال ، ذم اًمٓمٝم٤مرة ُمنموعٌ  ٚمٜم٤م ذم شمٙمرار اعمسح سم٤مًمرأس أٟمف ُمسٌح وسمٞم٤من هذا أٟم٤م إذا قمٚم  

ـ  َس كُ 
ن اعمسح هٜم٤مك ٕ: ٟم٘مْم٤مً  سم٤مٕطمج٤مر كدظمؾ آؾمتٜمج٤مء ٓ ،يم٤معمسح سم٤مخلػ، شمثٚمٞمثف ( )

إٟمام اعمنموع إزاًم٦م اًمٜمج٤مؾم٦م اًمٕمٞمٜمٞم٦م طمتك ًمق شمّمقر ظمروج احلدث ، ذم اًمٓمٝم٤مرة همػم ُمنموعٍ 

، ، وإزاًم٦م اًمٜمج٤مؾم٦م همػم اعمسحمل جي٥م اعمسح أصالً  ( )مم٤م هق فم٤مهرٌ  ءٌ ُمـ همػم أن كتٜمجس ر

 .دام احلٙمؿ ٟٓمٕمدام اًمٕمٚم٦م، ومٕمرومٜم٤م أن اٟمٕموهق ٓ حيّمؾ سم٤معمرة إٓ ٟم٤مدراً 

دقمقى ٓ كٛمٙمـ  : ٕٟمفقمغم اًمٕمٚم٦م اعم١مصمرة وم٤مؾمدٌ  ومٝمق اقمؽماٌض ، وأُم٤م ومس٤مد اًمقوع

أٟمف ٓ  ، وُمٕمٚمقمٌ ( )يمام سمٞمٜم٤م ( )ًمٚمحٙمؿ ُمقضم٥ٍم  شمّمحٞمحٝم٤م، وم٢من شم٠مصمػم اًمٕمٚم٦م إٟمام كثب٧م سمدًمٞمؾٍ 

 .( )واإلمج٤معجيقز دقمقى ومس٤مد اًمقوع ذم اًمٙمت٤مب واًمسٜم٦م 

ن ٕ: أظمرى سمٕمٚم٦مٍ  وم٢من احلٙمؿ جيقز أن كٙمقن صم٤مسمت٤مً ، اًمٕمٚم٦م وأُم٤م وضمقد احلٙمؿ ُمع قمدم

أظمرى، أٓ شمرى أن احلٙمؿ جيقز أن كثب٧م سمِمٝم٤مدة  سمٕمٚم٦مٍ  ٓ كٜم٤مذم يمقٟمف صم٤مسمت٤مً  صمبقشمف سمٕمٚم٦مٍ 

كب٘مك اًم٘مْم٤مء  ،طمتك إذا رضمع اصمٜم٤من ىمبؾ اًم٘مْم٤مء، اًمِم٤مهدكـ، وجيقز أن كثب٧م سمِمٝم٤مدة أرسمٕم٦م

 .لْم سمِمٝم٤مدة اًمب٤مىمٞمَ  واضمب٤مً 

                                                   

 . كستـ: (ط)ذم  ( )

 . فم٤مهر: (ط)و( ف)ذم  (4)

 . ًمٚمٕمٚمؿ: (د)و( ف)ذم  (2)

 . 222: ًمريمـ، صذم سمداك٦م ومّمؾ ا (2)

 . 2 2/4: اًمت٘مركر واًمتحبػم، 299 /2: ضم٤مُمع إهار ًمٚمٙم٤ميمل، 482: أصقل اًمبزدوي، ص: كٜمٔمر ( )

فساد انىظع 

اعرشاض 

 فاسذ
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إمم  ( )سمٕمٚمتلم كتٕمدى احلٙمؿ سم٠مطمدهيام كٙمقن إصؾ ُمٕمٚمقًٓ  ويمذًمؽ جيقز أن

 صم٤مسمت٤مً  ومال كٙمقن اٟمٕمدام اًمٕمٚم٦م ُمع سم٘م٤مء احلٙمؿ ذم ُمقوعٍ ، رظَم أُ  وسم٤مٕظمرى إمم ومروعٍ ، ( )ومروعٍ 

 .( )دًمٞمؾ ومس٤مد اًمٕمٚم٦م إظمرىسم٤مًمٕمٚم٦م 

ـ  ، ( ) اعمٗم٤مرىم٦م ( )أُم٤مو ، ، وًمٕمٛمري اعمٗم٤مرىم٦م ُمٗم٤مىمٝم٦مٌ ( )أهن٤م ُمٗم٤مىمٝم٦مٌ  ومٛمـ اًمٜم٤مس ُمـ فم

ٓ  وًمٙمـ ذم همػم هذا اعمقوع، وم٠مُم٤م قمغم وضمف آقمؽماض قمغم اًمٕمٚمؾ اعم١مصمرة شمٙمقن جم٤مدًم٦مً 

 .وم٤مئدة ومٞمٝم٤م ذم ُمقوع اًمٜمزاع

 :صمالصم٦مٍ  وسمٞم٤من هذا ُمـ وضمقهٍ 

إصؾ سمبٕمض  أن ذط صح٦م اًم٘مٞم٤مس ًمتٕمدك٦م احلٙمؿ إمم اًمٗمروع شمٕمٚمٞمُؾ : أطمده٤م

ٕمٚمٞمؾ سمجٛمٞمع أوص٤مف إصؾ ٓ أٟمف ُمتك يم٤من اًمت ( )أوص٤مومف ٓ سمجٛمٞمع أوص٤مومف، وىمد سمٞمٜم٤م

                                                   

 . إطمدامه٤م: (ط)ذم ( ) 

 (. 4/422)ط : وهل هن٤مك٦م(. ب/422)ف : هن٤مك٦م (4)

 .   /2اًمٕمٚمٛمٞم٦م، . : يمِمػ إهار، ط299 /2ضم٤مُمع إهار ًمٚمٙم٤ميمل، : كٜمٔمر (2)

 . وم٠مُم٤م (:ط)و( ف)ذم  (2)

 . وهل اعمٕم٤مرو٦م. اهـ. أي سملم إصؾ واًمٗمرع: ذم ه٤مُمش إم ( )

قمٚمٞمف أن صدر اإلؾمالم ٟمسبف اًمبخ٤مري إمم سمٕمض أصح٤مهبؿ اعمت٠مظمركـ وأصح٤مب اًمِم٤مومٕمل، وٟم٘مؾ قمـ  ( )

: ضم٤مُمع إهار   /2اًمٕمٚمٛمٞم٦م، . يمِمػ إهار، ط: كٜمٔمر. أيمثر وم٘مٝم٤مء ظمراؾم٤من، ووم٘مٝم٤مء همزٟم٦م

 . 22  /2ًمٚمٙم٤ميمل، 

 .  4/44اًمٕمٚمٛمٞم٦م، . : ىمقاـمع إدًم٦م، ط94 : 9  /4اًمؼمه٤من، : ٔمر يمذًمؽوكٜم

 .492: ذم ومّمؾ اًمريمـ، ص (2)

انًعاسظح 

 تعهح أخشي

تُاٌ فساد 

االعرشاض 

 تانًعاسظح
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آظمر ٓ كقضمد ذًمؽ ذم  اعمٗم٤مرىم٦م سملم إصؾ واًمٗمرع سمذيمر وصٍػ  ( )، ومبٞم٤منكٙمقن ُم٘م٤مكس٦مً 

 .قمغم اًمٕمٚم٦م ومال كٙمقن ذًمؽ اقمؽماو٤مً  إمم سمٞم٤من صح٦م اعم٘م٤مكس٦م، وم٠مُم٤م أنْ  ( )كرضمع، اًمٗمرع

 ذم ُمسؽمؿمدٌ  واًمس٤مئؾ ضم٤مهٌؾ ، ذم إصؾ كٙمقن اسمتداء دقمقى ( )آظمر وصٍػ  رُ يمْ صمؿ ذِ 

، ٓ ذم ُمقوع اًمدقمقى، وإن اؿمتٖمؾ سم٢مصمب٤مت دقمقاه، ر إمم أن شمتبلم ًمف احلج٦مُ ٙمِ ٜمُْمقىمػ اعمُ 

ذم إصمب٤مت احلٙمؿ ذم  وإٟمام كٙمقن ؾمٕمٞم٤مً ، ذم إصمب٤مت احلٙمؿ اعم٘مّمقد ومذًمؽ ٓ كٙمقن ؾمٕمٞم٤مً 

قمٜمف، وٓ كتّمؾ ُم٤م كثبتف سم٤مًمٗمرع إٓ ُمـ طمٞم٨م إٟمف كٜمٕمدم ذًمؽ اعمٕمٜمك ذم  إصؾ وهق ُمٗمروغٌ 

، ؿمٞمئ٤مً  أن اًمٕمدم ٓ كّمٚمح أن كٙمقن ُمقضمب٤مً  ( )دم ٓ كثب٧م آشمّم٤مل، وىمد سمٞمٜم٤موسم٤مًمٕم، اًمٗمرع

 .سمام ٓ وم٤مئدة ومٞمف ومٙم٤من هذا ُمٜمف اؿمتٖم٤مًٓ 

صمؿ كتٕمدى ، سمٕمٚمتلم احلٙمؿ ذم إصؾ جيقز أن كٙمقن ُمٕمٚمقًٓ  ( )أن ( )ُم٤م سمٞمٜم٤م: واًمث٤مًم٨م

 ٗمرع اًمقصُػ ذم اًم ( )ن اٟمٕمدم٠م، ومبإظمرىاحلٙمؿ إمم سمٕمض اًمٗمروع سم٢مطمدى اًمٕمٚمتلم دون 

ومذًمؽ ٓ  -احلٙمؿ ذم إصؾإلصمب٤مت  ؿ ًمف أٟمف قمٚم٦مٌ ٚم  وإن ؾُم - اًمذي كروم سمف اًمس٤مئؾ اًمٗمرق

 طمٙمؿ إصؾ إمم اًمٗمرع سم٤مًمقصػ اًمذي كدقمٞمف أٟمف قمٚم٦مٌ  ( )يٕمد  كٛمٜمع اعمجٞم٥م ُمـ أن كُ 

                                                   

 (. ب/492): سمداك٦م ( )

 . وكرضمع(: ط)و( ف)ذم  (4)

 . اًمقضمف اًمث٤مين: ذم ه٤مُمش إم (2)

َص ُمٜمف رٌء، : ذم ومّمؾ (2)  . ، ُمـ اعمٓمبقع22 / طمٙمؿ اًمٕم٤مم إذا ظُمّم 

 . ىمركب٤ًم ذم هذا اًمٗمّمؾ ( )

 . ًمٙمـ(: ف)ذم  ( )

 . كقاومؼ إم وأظمقاهت٤م( ب/4 4)وُم٤م ذم اًمٕمثامٟمٞم٦م . وهق حتركػ. ومب٤من اٟمٕمدام(: ط)ذم  (2)

 (. أ/82 )د : هن٤مك٦م (8)



 

 

244 
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سمام ٓ  وم٤مؿمتٖم٤مل اًمس٤مئؾ سمف كٙمقن اؿمتٖم٤مًٓ ، ذم يمالم اعمجٞم٥م ًمٚمحٙمؿ، وُم٤م ٓ كٙمقن ىمدطم٤مً 

، وُم٤م سم٤مـمٜم٦مٌ   اعمجٞم٥م شم٠مصمػم قمٚمتف، وم٤مًمٗم٘مف طمٙمٛم٦مٌ بلم  ٟمام اعمٗم٤مىمٝم٦م ذم اعمامٟمٕم٦م طمتك كُ كٗمٞمد، وإ

 .( )ومٝمق احلٙمٛم٦م اًمب٤مـمٜم٦م، واعمٓم٤مًمب٦م سمف شمٙمقن ُمٗم٤مىمٝم٦مً ، ذم إصمب٤مت احلٙمؿ ذقم٤مً  كٙمقن ُم١مصمراً 

 عم٤م ومٞمف اطمتامل أن ٓ كٙمقن طمج٦مً  قمٜمف وآؿمتٖم٤مل سم٤مًمٗمرق كٙمقن ىمبقًٓ  اإلقمراضوم٠مُم٤م 

ذم ُمقوع اًمٜمزاع وهق  أصالً  سم٢مصمب٤مت احلٙمؿ سمام ًمٞمس سمحج٦مٍ  ( )واؿمتٖم٤مًٓ احلٙمؿ،  إلصمب٤مت

 أن هذا ًمٞمس ُمـ اعمٗم٤مىمٝم٦م ذم ر ( )قمدم اًمٕمٚم٦م، ومتبلم
ٍ
 .( )ء

 

 

  

                                                   

 (. 4/422)ط : هن٤مك٦م( ) 

 . ٕٟمف اًمّمقاب: (ط) اؿمتٖم٤مٌل، واعمثب٧م ُمـ(: د)و( ف)إم و ذم (4)

 . ومٞمتبلم: (د)و( ف)ذم  (2)

 . واهلل أقمٚمؿ: (د)و( ط)ذم سمٕمده٤م  (2)
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اعمامٟمٕم٦م: ومّمؾ
 ( )

 

 ومّمؾ اعمامٟمٕم٦م 

آقمؽماض قمغم اًمٕمٚم٦م اعم١مصمرة ُمـ طمٞم٨م  ( )اقمٚمؿ سم٠من اعمامٟمٕم٦م أصؾ: ىم٤مل ريض اهلل قمٜمف

كذيمر ، ؿ ًمف ذًمؽسٚم  أن طمٙمؿ احل٤مدصم٦م ُم٤م أضم٤مب سمف، وم٢مذا مل كُ  قملإن اخلّمؿ اعمجٞم٥م كد  

هذا اًمٗمرع ٟمٔمػم ذًمؽ  وأن  ، ًمٚمحٙمؿ ذم إصؾ اعمجٛمع قمٚمٞمف ُمقضمب٦مٌ  كدقمل أٟمف قمٚم٦مٌ  وصٗم٤مً 

ومٝمق ، دقمقك٤من ( )إصؾ، ومٞمتٕمدى ذًمؽ احلٙمؿ هبذا اًمقصػ إمم اًمٗمرع، وذم هذا اًمٙمالم

 ( )اعمٜم٤مفمرة ٓ شمتح٘مؼ إٓ سمٛمٜمع دقمقى يم٤مٟم٧م ( )، وإذا( )إولُمـ  ( )أفمٝمر ذم اًمدقمقى

إمم إصمب٤مت  ومٞمٙمقن هق حمت٤مضم٤مً ، اًمس٤مسمؼ قمرومٜم٤م أهن٤م ٓ شمتح٘مؼ إٓ سمٛمٜمع هذه اًمدقم٤موى أكْم٤مً 

سمٛمٜمزًم٦م اعمٜمٙمر ، احلج٦م : إلىم٤مُم٦مقمٚمٞمف ؾمقى اعمٓم٤مًمب٦م ( )ومٚمٞمس رٌ دقم٤موكف سم٤محلج٦م، واًمس٤مئؾ ُمٜمٙمِ 

 : ىم٤مل ًمٚمٛمدقمل طمٞم٨م ذم سم٤مب اًمدقم٤موى واخلّمقُم٤مت، وإًمٞمف أؿم٤مر ص٤مطم٥م اًمنمع 

                                                   

: : أصقل اًمبزدوي، ص 22: أصقل اًمِم٤مر، ص: وكٜمٔمر. 229: شم٘مدم شمٕمركٗمٝم٤م ذم أول اًمب٤مب، ص( ) 

 . 2 2/4: اًمت٘مركر واًمتحبػم، 2/222: اًمبحر اعمحٞمط،  4/42: ىمقاـمع إدًم٦م، 499

 . ذم: (ف)ذم سمٕمده٤م  (4)

 . احلٙمؿ سمدل اًمٙمالم: (ط)و( ف)ذم  (2)

 (. أ/422)ف : هن٤مك٦م (2)

 . أي طمٙمؿ احل٤مدصم٦م: (د)و( ط)و( ف)ذم سمٕمده٤م  ( )

 . وإن: (ط)ذم  ( )

 . اًمدقمقى: (ف)ذم  (2)

 (. أ/498): سمداك٦م (8)

انًًاَعح 

أصم 

شاض االعر

عهً انعهح 

 انًؤثشج
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 ،وسم٤معمامٟمٕم٦م كتبلم اًمٕمقار، وكٔمٝمر اعمدقمل ُمـ  اعمٜمٙمر، واعمٚمزم ُمـ اًمداومع، ( )ش؟ أًمؽ سمٞمٜم٦مٌ »

 .ظمرهمػم طمج٦م أ سمٕمدُم٤م صمب٧م ذقم٤ًم أن طمج٦م أطمدمه٤م

ذم اًمقصػ اًمذي كذيمر  ذم ٟمٗمس اًمٕمٚم٦م، ومم٤مٟمٕم٦مٌ  مم٤مٟمٕم٦مٌ : ( )صمؿ اعمامٟمٕم٦م قمغم أرسمٕم٦م أوضمف

ذم  ذم ذًمؽ اًمقصػ، ومم٤مٟمٕم٦مٌ  ذط صح٦م اًمٕمٚم٦م أٟمف ُمقضمقدٌ  ذم ، ومم٤مٟمٕم٦مٌ اعمٕمٚمؾ أٟمف قمٚم٦مٌ 

 .( )اعمٕمٜمك اًمذي سمف ص٤مر ذًمؽ اًمقصػ قمٚم٦م ًمٚمحٙمؿ

ُمـ اًمٕمٚمؾ إذا شم٠مُمٚم٧م ومٞمٝم٤م شمٙمقن  ٤م أن يمثػماً سمٞمٜم  ( )امومٚمِ : أُم٤م اعمامٟمٕم٦م ذم ٟمٗمس اًمٕمٚم٦م

 .احلٙمؿ ( )قمغم اخلّمؿ إلصمب٤مت سمال دًمٞمؾ، وذًمؽ ٓ كٙمقن طمج٦مً  اطمتج٤مضم٤مً 

ومال كثب٧م سمِمٝم٤مدة اًمٜمس٤مء ُمع ، ؾ سمف اًمِم٤مومٕمل ذم اًمٜمٙم٤مح أٟمف ًمٞمس سماملٍ قمٚم   وسمٞم٤من هذا ومٞمام

 .( )اًمرضم٤مل يم٤محلدود واًم٘مّم٤مص

                                                   

: ، رىمؿسم٤مب يمالم اخلّمقم سمٕمْمٝمؿ ذم سمٕمضاخلّمقُم٤مت، )اًمبخ٤مري ذم صحٞمحف أظمرضمف  طمدك٨ٍم ُمـ  ضمزء ( )

 كٛملٍم وهق ومٞمٝم٤م وم٤مضمٌر: ُمـ طمٚمػ قمغم »: ىم٤مل رؾمقل اهلل : ، ىم٤مل سمـ ُمسٕمقدقمـ قمبد اهلل ، (  42

يم٤من سمٞمٜمل ، واهلل يم٤من ذًمؽ ذم  : وم٘م٤مل إؿمٕم٨م: ىم٤مل. ش ًمٞم٘متٓمع هب٤م ُم٤مل اُمرٍئ ُمسٚمٍؿ ًم٘مل اهلل وهق قمٚمٞمف همْمب٤من

: ىمٚم٧م، ش؟ أًمؽ سمٞمٜم٦م »: وم٘م٤مل زم رؾمقل اهلل ، وم٘مدُمتف إمم اًمٜمبل ، ومجحدين، ُمـ اًمٞمٝمقد أرٌض  وسملم رضمؾٍ 

ەئ   چ  :وم٠مٟمزل اهلل شمٕم٤ممم، حيٚمػ وكذه٥م سمامزم ىمٚم٧م ك٤م رؾمقل اهلل إذاً : ، ىم٤ملشاطمٚمػ » : وم٘م٤مل ًمٚمٞمٝمقدي: ىم٤مل. ٓ

 . 22ُمـ أك٦م : ؾمقرة آل قمٛمران. إمم آظمر أك٦م  چوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ      ۈئ  
 

: 499: : أصقل اًمبزدوي، ص 2 /2: شم٘مقكؿ إدًم٦م،  22: أصقل اًمِم٤مر، ص: كٜمٔمر ذم هذه اًمقضمقه (4)

 . 2/222: اًمبحر اعمحٞمط،   2 /2ٚمسٖمٜم٤مىمل، : اًمقاذم ًم 4/42ىمقاـمع إدًم٦م، 

 . احلٙمؿ: (د)ذم (2) 

 . ومٙمام: (ط)ذم  (2)

 (.  4/42)ط : هن٤مك٦م( )

  .222: شم٘مدُم٧م اعمس٠مًم٦م ذم ومّمؾ اًمريمـ، ص( ) 

انًًاَعح 

ستعح أعهً 

 وجىِ

ذطثُقاخ 

عهً أَىاع 

 انًًاَعح
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 ومّمؾ اعمامٟمٕم٦م

احلٙمؿ قمٜمدٟم٤م قمغم ُم٤م سمٞمٜم٤م، ومؽمك اعمامٟمٕم٦م ومٞمف شمٙمقن  إلجي٤مب وهذا اًمٜمقع ٓ كّمٚمح طمج٦مً 

وذًمؽ دًمٞمؾ اجلٝمؾ، ومٙم٤مٟم٧م اعمامٟمٕم٦م ذم هذا  ،أصالً  ُمـ اخلّمؿ ُم٤م ٓ كٙمقن طمج٦مً  ىمبقًٓ 

 .قوع دًمٞمؾ اعمٗم٤مىمٝم٦ماعم

 ؾ سمف أسمق طمٜمٞمٗم٦م وحمٛمد رمحٝمام اهللومبٞم٤مٟمف ومٞمام قمٚم  ، وأُم٤م مم٤مٟمٕم٦م اًمقصػ اًمذي هق اًمٕمٚم٦م

، وم٢من ُمثؾ هذا اًمقصػ ٓ سمد أن كٙمقن ( )قمغم آؾمتٝمالك أن اإلكداع ُمـ اًمّمبل شمسٚمٞمطٌ 

 .ن سمٕمد صمبقشمف ٓ كب٘مك ًمٚمٛمٜم٤مزقم٦م ذم احلٙمؿ ُمٕمٜمكٕ: قمٜمد اخلّمؿ ممٜمققم٤مً 

سم٤مًمذي  أن إضمٜمبل ريَض  :ف أسمق طمٜمٞمٗم٦م ومٞمٛمـ اؿمؽمى ىمركبف ُمع همػمهوٟمحق ُم٤م قمٚمؾ سم

 ٟمف ُمٜمٝمل  ٕ: وٟمحق ُم٤م قمٚمؾ سمف قمٚمامؤٟم٤م ذم صقم كقم اًمٜمحر أٟمف ُمنموعٌ ، ( )وىمع اًمٕمتؼ سمف سمٕمٞمٜمف

ًمٞمتح٘مؼ آٟمتٝم٤مء قمٜمف يمام هق ُمقضم٥م اًمٜمٝمل، وم٢من قمٜمد : قمٜمف، واًمٜمٝمل كدل قمغم حت٘مؼ اعمنموع

 .( )خ طمتك كٜمٕمدم سمف اعمنموع أصالً اخلّمؿ ُمٓمٚمؼ اًمٜمٝمل سمٛمٜمزًم٦م اًمٜمس

 .ومال سمد ُمـ هذه اعمامٟمٕم٦م عمـ كركد اًمٙمالم ذم اعمس٠مًم٦م قمغم ؾمبٞمؾ اعمٗم٤مىمٝم٦م

                                                   

 . 42 /  اعمٕمروم٦م، . اعمبسقط، ط: كٜمٔمر. ومال كْمٛمـ قمٜمدمه٤م ( )

 .248: شم٘مدُم٧م اعمس٠مًم٦م ذم ومّمؾ اًمريمـ، ص (4)

وقمٜمدٟم٤م أن (: 2 /2)ٗمرقم٦م قمـ ُمس٠مًم٦م هؾ اًمٜمٝمل ك٘متيض اًمٗمس٤مد؟ ىم٤مل اًمٖمزازم ذم اًمقؾمٞمط هذه اعمس٠مًم٦م ُمت (2)

همػم اًمٕم٘مد اشمٗمؼ جم٤مورشمف  ُمٓمٚمؼ اًمٜمٝمل قمـ اًمٕم٘مد كدل قمغم ومس٤مد اًمٕم٘مد إٓ إذا فمٝمر شمٕمٚمؼ اًمٜمٝمل سم٠مُمرٍ 

 .2/24اًمٕمٚمٛمٞم٦م، . : اًمبزدوي ُمع اًمٙمِمػ، ط 2/9اعمٕمروم٦م، . اعمبسقط، ط: وكٜمٔمر. . . (. ًمٚمٕم٘مد

، ومٚمف ومٞمٝم٤م شمٗمّمٞمؾ 2/282ٔمر شمٗمّمٞمؾ ُمس٠مًم٦م اىمتْم٤مء اًمٜمٝمل ًمٚمٗمس٤مد ذم اًمبحر اعمحٞمط ًمٚمزريمٌم، وُكٜم

 . ُمٗمٞمد
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 ومّمؾ اعمامٟمٕم٦م

ذيمرٟم٤م أن ُمـ  ، سمٞم٤مٟمف ومٞماموأُم٤م اعمامٟمٕم٦م ذم اًمنمط اًمذي ٓ سمد ُمٜمف ًمٞمّمػم اًمقصػ قمٚم٦مً 

ؿ ذط صح٦م اًمٕمٚم٦م أن ٓ كٙمقن ُمٖمػمًا طمٙم ( )و، ًا طمٙمؿ إصؾإوص٤مف ُم٤م كٙمقن ُمٖمػم  

ن احلٙمؿ ذم ٕ: وم٢مٟمف كٖمػم طمٙمؿ اًمٜمص، اًمٜمص، وذًمؽ ٟمحق شمٕمٚمٞمؾ إؿمٞم٤مء إرسمٕم٦م سم٤مًمٓمٕمؿ

وهق اعمس٤مواة، واًمتٕمٚمٞمؾ  وصمبقت احلرُم٦م إمم هم٤مك٦مٍ ، ٟمّمقص اًمرسم٤م طمرُم٦م اًمٗمْمؾ قمغم اًم٘مدر

 ( )ٓ إمم هم٤مك٦م ُمٓمٚم٘م٦مً  ( )ٓ قمغم اًم٘مدر، وطمرُم٦مً  ( )سم٤مًمٓمٕمؿ كثب٧م ذم اعمٜمّمقص طمرُم٦م ومْمؾٍ 

ذم احلٗمٜم٦م ُمـ احلٜمٓم٦م، وومٞمام ٓ كدظمؾ حت٧م اًم٘مدر ُمـ اعمٓمٕمقُم٤مت اًمتل هل  :اعمس٤مواة، كٕمٜمل

ُمع  ءن احلٙمؿ ٓ كثب٧م سمقضمقد ريمـ اًمٌمٕ: ومرع ذم هذا احلٙمؿ، ومال سمد ُمـ هذه اعمامٟمٕم٦م

 .اٟمٕمدام ذـمف

ومٝمق اعمٓم٤مًمب٦م ، ( )ًمٚمحٙمؿ ُمقضمب٦مً  اًمقصػ قمٚم٦مً  ( )وأُم٤م اعمامٟمٕم٦م ذم اعمٕمٜمك اًمذي سمف كٙمقن

وهل احلٙمٛم٦م اًمب٤مـمٜم٦م اًمتل ، ًمٚمحٙمؿ ذقم٤مً  ٤م سمٞمٜم٤م أن اًمٕمٚم٦م سمف شمّمػم ُمقضمب٦مً عم: سمبٞم٤من اًمت٠مصمػم

 .( ) قمٜمٝم٤م سم٤مًمٗم٘مفٕمؼم  كُ 

                                                   

 . ُمـ(: ط)سمٕمد اًمقاو ذم  ( )

 (. ب/82 )د : هن٤مك٦م(4) 

 (. ب/498): سمداك٦م (2)

 (. ب/422)هن٤مك٦م ف  (2)

 . اًمذي سمف كٙمقن: (ط)ذم  ( )

 . ذقم٤مً : (ط)ذم سمٕمده٤م  ( )

  (. 4/42)ط : هن٤مك٦م (2)
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 ومّمؾ اعمامٟمٕم٦م

 ٕمتؼم اعمٕمٜمك دون اًمّمقرة، وم٘مد كٙمقن اعمرء ُمدقمٞم٤مً واحل٤مصؾ أن ذم اًمدقمقى واإلٟمٙم٤مر كُ 

 ًمٚمْمامن كٙمقن ُمٜمٙمراً ، ( ) ع إذا ادقمك رد اًمقدكٕم٦مأٓ شمرى أن اعمقدَ : ُمٕمٜمًك  وهق ُمٜمٙمرٌ  صقرةً 

 .( )، وهلذا يم٤من اًم٘مقل ىمقًمف ُمع اًمٞمٛملم، وإٟمام ضمٕمؾ اًمنمع اًمٞمٛملم ذم ضم٤مٟم٥م اعمٜمٙمرُمٕمٜمًك 

سمؾ ؾمٙم٧م  : ، وىم٤مل اًمزوجومرددُت ، سمٚمٖمٜمل اًمٜمٙم٤مح: واًمبٙمر إذا ىم٤مًم٧م
، وم٤مًم٘مقل ( )

وًمٙمٜمٝم٤م شمٜمٙمر صمبقت ُمٚمؽ اًمٜمٙم٤مح قمٚمٞمٝم٤م ذم ، ىمقهل٤م قمٜمدٟم٤م، وهل ذم اًمّمقرة شمدقمل اًمرد

 .( )٦مً ٓ ُمدقمٞم اعمٕمٜمك، ومٙم٤مٟم٧م ُمٜمٙمرةً 

إذا اظمتٚمػ اعمتب٤مكٕم٤من ذم اًمثٛمـ سمٕمد هالك : وىم٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م وأسمق كقؾمػ رمحٝمام اهلل

وًمٙمٜمف ، سم٠مىمؾ اًمثٛمٜملم وم٤مًم٘مقل ىمقل اعمِمؽمي ُمع كٛمٞمٜمف، وهق ذم اًمّمقرة كدقمل سمٞمٕم٤مً ، اًمسٚمٕم٦م

 رًمٚمزك٤مدة اًمتل كدقمٞمٝم٤م اًمب٤مئع، ومٕمرومٜم٤م أٟمف إٟمام كٕمتؼم اعمٕمٜمك ذم اًمدقمقى واإلٟمٙم٤م ذم اعمٕمٜمك ُمٜمٙمرٌ 

 .( )دون اًمّمقرة

                                                   

 . اعم٤مل اعمؽموك قمٜمد إٟمس٤من حيٗمٔمف: واصٓمالطم٤مً . اًمؽْمك: ُمـ اًمقْدع، وهق: ًمٖم٦مً  اًمقدكٕم٦م ( )

 . "ودع"، ُم٤مدة   2: : خمت٤مر اًمّمح٤مح، ص424/ ـُمٚمب٦م اًمٓمٚمب٦م، : كٜمٔمر

إذا اظمتٚمػ اًمراهـ واعمرهتـ وٟمحقه اًمرهـ، سم٤مب ) كِمػم إمم احلدك٨م اًمذي أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم صحٞمحف (4) 

إىمْمٞم٦م، سم٤مب ) ، وُمسٚمؿ ذم صحٞمحف (2  4، رىمؿ دقمل واًمٞمٛملم قمغم اعمدقمك قمٚمٞمفوم٤مًمبٞمٜم٦م قمغم اعم

ًمق » : ىم٤مل  لأن اًمٜمب، يمالمه٤م قمـ اسمـ قمب٤مٍس ريض اهلل قمٜمٝمام (2  2اًمٞمٛملم قمغم اعمدقمك قمٚمٞمف، رىمؿ 

واًمٚمٗمظ . ش كٕمٓمك اًمٜم٤مس سمدقمقاهؿ ٓدقمك ٟم٤مس دُم٤مء رضم٤مل وأُمقاهلؿ، وًمٙمـ اًمٞمٛملم قمغم اعمدقمك قمٚمٞمف

 . عمسٚمؿ

 . ؾمٙمت٧م: (ط)و( ف)ذم (2) 

 . 292/ : جمٛمع إهنر،  4 /2اًمبحر اًمرائؼ، : كٜمٔمر (2)

 . 2/222: شمبٞملم احل٘م٤مئؼ، 9 4/ : سمدائع اًمّمٜم٤مئع،  2/2 اعمبسقط، : كٜمٔمر ( )
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 ومّمؾ اعمامٟمٕم٦م

ومال طم٤مضم٦م ، هذه اًمقضمقه ُمـ اعمامٟمٕم٦م شمٙمقن إٟمٙم٤مرًا ُمـ اًمس٤مئؾ: إذا صمب٧م هذا ومٜم٘مقل

إن : سمام ٓ كٗمٞمد، وىمقًمف إمم إصمب٤مت إٟمٙم٤مره سم٤محلج٦م، واؿمتٖم٤مًمف سمذًمؽ كٙمقن اؿمتٖم٤مًٓ  ( )سمف

كٙمقن إٟمٙم٤مرًا ، أظمرى سمؾ سمف وسم٘مركٜم٦مٍ ، احلٙمؿ ذم إصؾ ُم٤م شمٕمٚمؼ هبذا اًمقصػ وم٘مط

 ن احلٙمؿ اعمتٕمٚمؼ سمٕمٚم٦مٍ ٕ: وإن يم٤من دقمقى ُمـ طمٞم٨م اًمّمقرة، طمٞم٨م اعمٕمٜمك صحٞمح٤ًم ُمـ

 .ٓ كثب٧م سمقضمقد أطمد اًمقصٗملم ،ذات وصٗملم

ٕهن٤م : ذم اعمست٘مبؾ قمغم أُمرٍ  ( )وذًمؽ ٟمحق ُم٤م كٕمٚمؾ سمف اًمِم٤مومٕمل ذم اًمٞمٛملم اعمٕم٘مقدة

 .( )ومٞمتٕمدى احلٙمؿ هبذا اًمقصػ إمم اًمٖمٛمقس، سم٤مهلل ُم٘مّمقدةٌ  كٛملمٌ 

، وهق شمقهؿ اًمؼم ومٞمٝم٤م، ؿ ذم إصؾ صمب٧م هبذا اًمقصػ ُمع ىمركٜم٦مٍ احلٙم: وم٢مٟم٤م ٟم٘مقل

 .واخلّمؿ هق اعمحت٤مج إمم إصمب٤مت دقمقاه سم٤محلج٦م، عم٤م ادقم٤مه اخلّمؿ ومٞمٙمقن هذا ُمٜمٕم٤مً 

 وإٟمام اعمٕمٜمك ومٞمف يمذا، هق إٟمٙم٤مرٌ ، ًمٞمس اعمٕمٜمك ذم إصؾ ُم٤م ىمٚم٧م: وم٠مُم٤م ىمقل اًمس٤مئؾ

ٟمف ٓ ٕ: ذم ُمقوع اًمٜمزاع  ُمٗمٞمدٍ وهق دقمقى همػم، ( )وًمٙمٜمف ُمـ طمٞم٨م اعمٕمٜمك دقمقى، صقرةً 

ذم  ن هذا اعمٕمٜمك ُمٕمدومٌ إ: كٛمٙمٜمف أن ك٘مقل ذم ُمقوع اًمٜمزاع ًمت٘مركر ذًمؽ اعمٕمٜمك ؾمقى

كّمٚمح ًمٚمؽمضمٞمح سمف ُمـ  ( )وإن يم٤من هذا، ُمقوع اًمٜمزاع، وقمدم اًمٕمٚم٦م ٓ كقضم٥م قمدم احلٙمؿ

 .( )، قمغم ُم٤م ٟمبٞمٜمفوضمفٍ 

                                                   

 (. ف)ُمـ  ؾم٤مىمطٌ سمف، : ىمقًمف ( )

 . اعمٕمٝمقدة: (ف)ذم (4) 

 . 492/ ٤مؿمٞم٦م اجلٛمؾ قمغم ذح اعمٜمٝم٤مج، : طم8/222 : هن٤مك٦م اعمٓمٚم٥م، 2 4/  احل٤موي اًمٙمبػم، : كٜمٔمر (2)

 (. أ/499): سمداك٦م (2)

  .ٓ: (ف)ذم سمٕمده٤م  ( )

 . 4 : وسمٞم٤مٟمف ؾمٞم٠ميت ىمركب٤ًم ص(. 4/422)ط : وهل هن٤مك٦م. إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم: (ط)ذم سمٕمده٤م  ( )
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 ومّمؾ اًم٘مٚم٥م واًمٕمٙمس

اًم٘مٚم٥م واًمٕمٙمس ( )ومّمؾ
( )

 

 ومّمؾ اًم٘مٚم٥م واًمٕمٙمس 

ُمـ . وأؾمٗمٚمف أقماله، أقمغم اًمٌمء أؾمٗمٚمف ُؾ ٕمْ ضَم : شمٗمسػم اًم٘مٚم٥م ًمٖم٦مً : يض اهلل قمٜمفىم٤مل ر

ُمـ . واًمٔمٝمر سمٓمٜم٤مً  ضمٕمؾ سمٓمـ اًمٌمء فمٝمراً : أو هق. إذا ٟمٙمسف: اإلٟم٤مء ( )٥مٚمَ ىمَ : ىمقل اًم٘م٤مئؾ

إذا ضمٕمٚمف : ، وىمٚمب٧م إُمروفم٤مهره سم٤مـمٜم٤مً  إذا ضمٕمؾ سم٤مـمٜمف فم٤مهراً : ىمٚمب٧م اجلراب: ىمقل اًم٘م٤مئؾ

 :وهق ٟمققم٤من، ٚم٥م اًمٕمٚم٦م قمغم هذكـ اًمقضمٝملموىم .( )ًمبٓمـ فمٝمراً 

ن اًمٕمٚم٦م هل ٕ: ، وهذا ُمبٓمؾ ًمٚمٕمٚم٦مواًمٕمٚم٦م ُمٕمٚمقًٓ  ضمٕمؾ اعمٕمٚمقل قمٚم٦مً : أطمدمه٤م

اًمتبع  َؾ ٕمِ ًمٚمٕمٚم٦م، وإذا ضُم  وشمبٕم٤مً  ومٞمٙمقن ومرقم٤مً ، واعمٕمٚمقل هق احلٙمؿ اًمقاضم٥م سمف، اعمقضمب٦م ذقم٤مً 

 .يم٤من ذًمؽ دًمٞمؾ سمٓمالن اًمٕمٚم٦م، وإصؾ شمبٕم٤مً  أصالً 

ٚمد جُي  ( )ٟمف ُمـ ضمٜمس ُمـٕ: إٟمف جي٥م قمٚمٞمف اًمرضمؿ: ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل ذم اًمذُملوسمٞم٤مٟمف ومٞمام 

ٟمف ٕ: ذم إصؾ إٟمام جيٚمد سمٙمره: ومٜم٘مقل، ٘مٚم٥م قمٚمٞمفومٞمُ . ( )ومػمضمؿ صمٞمبف يم٤معمسٚمؿ، سمٙمره ُم٤مئ٦م

                                                   

 (. أ/ 42)هن٤مك٦م ف  ( )

: اًمؼمه٤من، 24  :: رؾم٤مًم٦م ذم أصقل اًمٗم٘مف، ص2 2: أصقل اًمِم٤مر، ص: كٜمٔمر ذم هذا اًمٗمّمؾ (4)

اًمٕمٚمٛمٞم٦م، . : يمِمػ إهار، ط 2/42: اإلطمٙم٤مم ًممُمدي، 4/442: ىمقاـمع إدًم٦م،  2 /4

 . 84/ ، اًمت٘مركر واًمتحبػم، 2/84

 . ىمٚمب٧م: (ط)ذم  (2)

: ُم٘م٤مكٞمس اًمٚمٖم٦م: اعمٖمرب ذم شمرشمٞم٥م اعمٕمرب: اعمّمب٤مح 22 /9هتذك٥م اًمٚمٖم٦م، : ذم "ىمٚم٥م "كٜمٔمر ُم٤مدة  (2)

 . اعمٜمػم

  .ُم٤م: (د)ذم ( ) 

 . 24 / إم ًمٚمِم٤مومٕمل، : كٜمٔمر ( )

ذعشَف 

 انقهة نغح

انقهة 

 َىعاٌ

أيثهح 

ذطثُقُح 

 جعم عهً

انًعهىل 

عهح وانعهح 

 يعهىال
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وُم٤م ، ص٤مر أصالً  ( )ومرقم٤مً  ( )سم٤مقمتب٤مر أن ُم٤م ضمٕمٚمف ،ًمٕمٚمتف ُمبٓمالً  ومٞمٙمقن ذًمؽ ىمٚمب٤مً . كرضمؿ صمٞمبف

 .ص٤مر شمبٕم٤مً  ضمٕمٚمف أصالً 

ـٌ : ( )ويمذًمؽ ىمقًمف ذم  ومرو٤مً  ( )ومٞمتٙمرر، لْم ٞمَ وًمَ ذم إُ  كتٙمرر ومرو٤مً  اًم٘مراءة ريم

، وم٠مُم٤م حلٙمؿٍ  وهذا اًمٜمقع ُمـ اًم٘مٚم٥م إٟمام كت٠مشمك قمٜمد اًمتٕمٚمٞمؾ سمحٙمؿٍ  .( ) يم٤مًمريمقعلْم كَ رَ ظْم إُ 

 ٤مً ذقمٞمّ  إذ اًمقصػ ٓ كٙمقن طمٙمامً : ٓ كرد قمٚمٞمف هذا اًم٘مٚم٥م ،إذا يم٤من اًمتٕمٚمٞمؾ سمقصٍػ 

 .رآظم كثب٧م سمحٙمؿٍ 

سمؾ قمغم ؾمبٞمؾ ، قمـ هذا اًم٘مٚم٥م أن ٓ كذيمر هذا قمغم ؾمبٞمؾ اًمتٕمٚمٞمؾ خٚمصِ اعم وـمركُؼ 

اًمسٚمػ  ـمركُؼ  قمغم طمٙمؿٍ  ظمر، وم٢من آؾمتدٓل سمحٙمؿٍ آؾمتدٓل سم٠مطمد احلٙمٛملم قمغم أ

وقمـ اًمّمح٤مسم٦م ، ( ) ذم احلقادث، روكٜم٤م ذًمؽ قمـ رؾمقل اهلل
، وًمٙمـ ذط هذا ( )

ُمٜمٝمام قمغم ص٤مطمبف، هذا قمغم  واطمدٍ  ومٞمدل يمؾ  ، تس٤موك٤منٟمٔمػمان ُم ثب٧م أهنامآؾمتدٓل أن كُ 

                                                   

 . ضمٕمؾ: (ط)و( ف)ذم  ( )

 (. أ/82 )د : هن٤مك٦م (4)

 . أي اًمِم٤مومٕمل رمحف اهلل (2)

 . أكْم٤مً : (ط)ذم سمٕمده٤م  (2)

 . 2/422إم ًمٚمِم٤مومٕمل، : كٜمٔمر ( )

 . اًمٜمبل قمٚمٞمف اًمسالم: (ط)ذم  ( )

، وُمٜمٝم٤م طمدك٨م اخلثٕمٛمٞم٦م طملم ىم٤مل 9  : واعمّمٜمػ رمحف اهلل كِمػم هٜم٤م إمم ُم٤م ذيمره ذم سم٤مب اًم٘مٞم٤مس، ص

 . احلدك٨م، وىمد شم٘مدم خترجيف هٜم٤مك ش. . . ، أيمٜم٧م شم٘مْمٞمٜمفأرأك٧م ًمق يم٤من قمغم أسمٞمؽ دكـ »: هل٤م اًمٜمبل 

 ، وُمٜمٝم٤م ُم٤م ذيمر قمـ قمٛمر 24 : كِمػم إمم ُم٤م أورده قمـ اًمّمح٤مسم٦م ذم ذًمؽ ذم سم٤مب اًم٘مٞم٤مس أكْم٤ًم، ص (2)

وىمد شم٘مدم خترجيف ذم ُمقوٕمف . ؽوىمس إُمقر قمٜمد ذًم طملم يمت٥م إمم أيب ُمقؾمك اقمرف إُمث٤مل وإؿمب٤مه

 . اعمذيمقر
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طمدمه٤م وم٢مٟمف كثب٧م طمرك٦م إصؾ ٕ، ، سمٛمٜمزًم٦م اًمتقأموذاك قمغم هذا ذم طم٤ملٍ ، ذاك ذم طم٤ملٍ 

أهيام يم٤من سمثبقشمف ًممظمر، وكثب٧م اًمرق ذم أهيام يم٤من سمثبقشمف ًممظمر، وذًمؽ ٟمحق ُم٤م ك٘مقًمف 

 .( )قمٚمامؤٟم٤م رمحٝمؿ اهلل

 ( )سم٤مًمنموع ( )ٚمتزمومٞمُ ، سم٤مًمٜمذر ( )ٚمتزمكُ  إن اًمّمقم قمب٤مدةٌ : ( )٤مومٞمام ىم٤مل قمٚمامؤٟم ( )سمٞم٤مٟمف

ٕٟم٤م : ( )سم٤مًمنموع ( )ٚمتزمٟمف كُ ٕ: سم٤مًمٜمذر ( )ٚمتزمن احل٩م إٟمام كُ ٕ: يم٤محل٩م، ومال كست٘مٞمؿ ىمٚمبٝمؿ قمٚمٞمٜم٤م

ُمـ طمٞم٨م إن اعم٘مّمقد سمٙمؾ  ،صمبقت اعمس٤مواة سمٞمٜمٝمام (  )ظمر سمٕمدٟمستدل سم٠مطمد احلٙمٛملم قمغم أ

ومٞمٝم٤م  (  )كٙمقن اعميض هل حمض طمؼ اهلل شمٕم٤ممم، قمغم وضمفٍ  زائدةٍ  ب٤مدةٍ ُمٜمٝمام حتّمٞمؾ قم واطمدٍ 

، ومبٕمد صمبقت اعمس٤مواة ، وإسمٓم٤مهل٤م سمٕمد اًمّمح٦م ضمٜم٤مك٦مٌ ، واًمرضمقع قمٜمٝم٤م سمٕمد إداء طمرامٌ ٓزُم٤مً 

 .وذاك قمغم هذا شم٤مرةً  ،قمغم ذاك شم٤مرةً  ٕمؾ هذا دًمٞمالً جُي  ،سمٞمٜمٝمام

                                                   

اًمٙمت٤مب اإلؾمالُمل، . : اًمبزدوي ُمع اًمٙمِمػ، ط2 2: اجل٤مُمع اًمّمٖمػم ُمع اًمٜم٤مومع اًمٙمبػم، ص: كٜمٔمر ( )

 . 22 /4: اًمٗمروق ًمٚمٙمراسمٞمز،  2 /2 اعمٕمروم٦م، . : اعمبسقط، ط2 /2

 . وسمٞم٤مٟمف: (ط)ذم  (4)

 (. ف)ُمـ  ؾم٤مىمطٌ . ٟم٤مسمٞم٤مٟمف ومٞمام ىم٤مل قمٚمامؤ: ىمقًمف (2)

 . شمٚمزم: (ط)ذم  (2)

 . ومتٚمزم: (ط)ذم  ( )

 . 24 /4: سمدائع اًمّمٜم٤مئع،   2/ : حتٗم٦م اًمٗم٘مٝم٤مء، 8 /2اعمٕمروم٦م، . اعمبسقط ًمٚمٛمّمٜمػ، ط: كٜمٔمر ( )

 . ومٞمٚمزم: (ط)ذم (2) 

 . كٚمزم: (ط)ذم  (8)

 (. 4/428)ط : هن٤مك٦م(9) 

 (. ب/499): سمداك٦م (2 )

 . كاعمٕمٜم: (د)و( ط)و( ف)ذم  (  )
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كٙمقن ، قمٚمٞمف ذم ُم٤مًمف شمٍموم٤مً  ُمـ كٙمقن ُمقًمٞم٤مً : ( )ويمذًمؽ ىمقًمٜم٤م ذم اًمثٞم٥م اًمّمٖمػمة

ذم ُم٤مًمف  ( )قمٚمٞمف يم٤مًمبٙمر، وذم اًمبٙمر اًمب٤مًمٖم٦م ُمـ ٓ كٙمقن ُمقًمٞم٤مً  قمٚمٞمف ذم ٟمٗمسف شمٍموم٤مً  ُمقًمٞم٤مً 

صحٞمح٤ًم سم٠مطمد  كٙمقن اؾمتدًٓٓ =يم٤مًمرضمؾ  ،قمٚمٞمف ذم ٟمٗمسف شمٍموم٤مً  ٓ كٙمقن ُمقًمٞم٤مً  ،شمٍموم٤مً 

بقت اًمقٓك٦م ذم ُمـ طمٞم٨م إن صم ،إذ اعمس٤مواة ىمد شمثب٧م سملم اًمتٍموملم: ظمراحلٙمٛملم قمغم أ

وقمجزه قمـ اًمتٍمف سمٜمٗمسف، ومال كست٘مٞمؿ  ،ُمٜمٝمام سم٤مقمتب٤مر طم٤مضم٦م اعمقمم قمٚمٞمف يمؾ واطمدٍ 

ُمٜمٝمام قمغم  ن ضمقاز آؾمتدٓل سمٙمؾ واطمدٍ ٕ: ىمٚمبٝمؿ إذا ذيمرٟم٤م هذا قمغم وضمف آؾمتدٓل

سم٤مٓؾمتدٓل، سمخالف ُم٤م قمٚمؾ سمف  وهق اعم٘مّمقد، كدل قمغم ىمقة اعمِم٤مهب٦م واعمس٤مواة ،ظمرأ

 وم٤مًمرضمؿ قم٘مقسم٦مٌ ، ، أُم٤م ُمـ طمٞم٨م اًمذات( )وم٢مٟمف ٓ ُمس٤مواة سملم اجلٚمد واًمرضمؿاًمِم٤مومٕمل، 

اًمرضمؿ كستدقمل ُمـ اًمنمائط ُم٤م  ،واجلٚمد ٓ، وُمـ طمٞم٨م اًمنمط ،شم٠ميت قمغم اًمٜمٗمس همٚمٞمٔم٦مٌ 

 .ٓ كستدقمل قمٚمٞمف اجلٚمد يم٤مًمثٞمقسم٦م

ذم  هق أصٌؾ  ، وم٢من اًمريمقع ومٕمٌؾ ( )ويمذًمؽ ٓ ُمس٤مواة سملم ريمـ اًم٘مراءة وسملم اًمريمقع

ك١مدي  ،إومٕم٤ملاًم٘م٤مدر قمغم  إذيم٤مر، طمتك إن اًمٕم٤مضمز قمـ هق زائدٌ  ، واًم٘مراءة ذيمرٌ اًمريمٕم٦م

                                                   

 . 42 /2: اًمبحر اًمرائؼ، 2/424: ذح ومتح اًم٘مدكر، 2 2/4اعمٕمروم٦م، . اعمبسقط، ط: كٜمٔمر ( )

 (. ب/ 42)هن٤مك٦م ف  (4)

 . ُك٘مّمد ومٞمام ذه٥م إًمٞمف ُمـ أن قم٘مقسم٦م اًمذُمل اًمثٞم٥م إذا زٟم٤م اًمرضمؿ (2)

 . كٜم٤مىمش ُم٤م ذه٥م إًمٞمف اًمِم٤مومٕمل ُمـ ىمٞم٤مس ريمـ اًم٘مراءة قمغم اًمريمقع (2)
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 ومّمؾ اًم٘مٚم٥م واًمٕمٙمس

، وكس٘مط ريمـ اًم٘مراءة ( )ٓ ك١مدهي٤م إذيم٤مراًم٘م٤مدر قمغم  إومٕم٤ملاًمّمالة، واًمٕم٤مضمز قمـ 

 .، وٓ كس٘مط ريمـ اًمريمقع( )وقمٜمد ظمقف ومقت اًمريمٕم٦م سم٤مٓشمٗم٤مق، ( )سم٤مٓىمتداء قمٜمدٟم٤م

ث٤مين واًمِمٗمع إول ذم اًم٘مراءة، وم٢مٟمف كس٘مط ذم اًمِمٗمع ويمذًمؽ ٓ ُمس٤مواة سملم اًمِمٗمع اًم

وهق ىمراءة اًمسقرة، واًمقصػ اعمنموع ومٞمف ، ذم اًمِمٗمع إول اًمث٤مين ؿمٓمر ُم٤م يم٤من ُمنموقم٤مً 

ذم اًمِمٗمع إول وهق اجلٝمر سم٤مًم٘مراءة، وُمع اٟمٕمدام اعمس٤مواة ٓ كٛمٙمـ آؾمتدٓل سم٠مطمدمه٤م 

 .ظمر، واًم٘مٚم٥م كبٓمؾ اًمتٕمٚمٞمؾ قمغم وضمف اعم٘م٤مكس٦مقمغم أ

قمٚمؾ  ( )سم٠من جيٕمؾ اًمقصػ اًمذي، هق ضمٕمؾ اًمٔم٤مهر سم٤مـمٜم٤مً : واًمٜمقع اًمث٤مين ُمـ اًم٘مٚم٥م

ًمف، وهذه  قمٚمٞمف ًمّم٤مطمبف ذم إصمب٤مت ذًمؽ احلٙمؿ سمٕمد أن يم٤من ؿم٤مهداً  سمف اخلّمؿ ؿم٤مهداً 

 ن اعمٓمٚمقب هق احلٙمؿ، وم٤مًمقصػ اًمذي كِمٝمد سم٢مصمب٤مشمف ُمـ وضمفٍ ٕ: ُمٜم٤مىمْم٦مٌ  ومٞمٝم٤م ُمٕم٤مرو٦مٌ 

طمد ٕ ( )اًمذي كِمٝمد ( )ذم ٟمٗمسف، سمٛمٜمزًم٦م اًمِم٤مهد ىمْم٤مً كٙمقن ُمتٜم٤م ،آظمر وكٜمٗمٞمف ُمـ وضمفٍ 

وم٢مٟمف كتٜم٤مىمض ، ظمر قمٚمٞمف ذم قملم شمٚمؽ احل٤مدصم٦م، صمؿ ًمٚمخّمؿ أظمر ذم طم٤مدصم٦مٍ اخلّمٛملم قمغم أ

وم٢مٟمف ٓ كٙمقن ومٞمٝم٤م ُمٕمٜمك اًمتٜم٤مىمض، سمؾ ًمالؿمتب٤مه ، أظمرى يمالُمف، سمخالف اعمٕم٤مرو٦م سمٕمٚم٦مٍ 

                                                   

: طم٤مؿمٞم٦م اًمِمٚمبل قمغم شمبٞملم احل٘م٤مئؼ، 2  / : سمدائع اًمّمٜم٤مئع،   / اعمٕمروم٦م، . اعمبسقط، ط: كٜمٔمر ( )

 / 22 . 

 . 422/ : ومتح اًم٘مدكر ٓسمـ اهلامم، 2  / سمدائع اًمّمٜم٤مئع، : كٜمٔمر (4)

: اعمٕمتٍم ُمـ اعمختٍم، 4 2/4: اعمجٛمقع، 99 / اعمٕمروم٦م، . : اعمبسقط، ط29 / اعمٝمذب، : كٜمٔمر (2)

 /29 . 

 (. 4/429)ط : هن٤مك٦م (2)

 (. ب/82 )د : هن٤مك٦م ( )

 (. أ/222): سمداك٦م ( )

انُىع 

يٍ انثاٍَ 

 أَىاع انقهة
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 ومّمؾ اًم٘مٚم٥م واًمٕمٙمس

 ،ظمر، وم٠مُم٤م ُم٤م كِمٝمد ًمؽ قمغم ظمّمٛمؽطمدمه٤م قمغم أكتٕمذر اًمٕمٛمؾ إمم أن كتبلم اًمرضمح٤من ٕ

كتح٘مؼ ومٞمف اًمتٕم٤مرض ُمع  ( )وم٢مٟمف، واطمدٍ  ذم وىم٧ٍم  واطمدةٍ  قمٚمٞمؽ ذم طم٤مدصم٦مٍ  ( )وخلّمٛمؽ

 .اًمتٜم٤مىمض

ومال ، إٟمف صقم ومرضٍ : ؾ سمف اًمِم٤مومٕمل ذم صقم رُمْم٤من سمٛمٓمٚمؼ اًمٜمٞم٦موسمٞم٤من ذًمؽ ومٞمام قمٚم  

، إٟمف صقم ومرضٍ : ومٜم٘مقل، ( )ٟم٘مٚم٥م قمٚمتف ( )وم٢مٟم٤م. ( )إٓ سمتٕمٞملم اًمٜمٞم٦م يمّمقم اًم٘مْم٤مء ( )ىكت٠مد  

 .أظمرى يمّمقم اًم٘مْم٤مء سمٜمٞم٦مٍ  دائف شمٕمٞملمٌ ِمؽمط ٕٓ كُ ،  ُمرةً ومبٕمد ُم٤م شمٕملم  

ـٌ ، ٦م اًمتٙمرار ذم اعمسح سم٤مًمرأسٜمّؾ ذم ؾُم وقمٚم   ، سـ شمثٚمٞمثفومٞمُ ، ذم اًمقوقء ( )وم٢مٟمف ريم

ـٌ : ومٜم٘مقل ،وم٢مٟم٤م ٟم٘مٚم٥م قمٚمٞمف .( )يمٖمسؾ اًمقضمف واًمٞمدكـ ومبٕمد إيمامًمف سم٤مًمزك٤مدة ، ذم اًمقوقء ريم

                                                   

 . وسمخّمٛمؽ: (ط)ذم ( ) 

 . سم٠مٟمف: (ط)ذم (4) 

 . ٓ كتٕملم: (د)ذم  (2)

 اؿمؽماطٟمحق اقمتب٤مر اًم٘مْم٤مء سم٤مٕداء ذم : )وم٘م٤مل(: 42 /4)ذيمر هذا اًمتٕمٚمٞمؾ إُم٤مم احلرُملم ذم اًمؼمه٤من  (2)

وىمد أُمرٟم٤م سم٢مك٘م٤مع ، وُمتٕمٚم٘مف آؾمت٘مب٤مل قمزمٌ  أو ،لوُمرشمبٓمف احل٤م واجل٤مُمع أن اًمٜمٞم٦م ىمّمدٌ ، شمبٞمٞم٧م اًمٜمٞم٦م

 ومٝمذا ُمـ أضمغم اعمٕم٤مين. . . واًمٕمب٤مدات إٟمام شم٘مع قمغم ىمْمٞم٦م اًمت٘مرب سم٤مًم٘مّمد، اًمّمقم أداء وىمْم٤مء وقمب٤مدة

: روو٦م 2/292: احل٤موي اًمٙمبػم،   / خمتٍم اعمزين، : وكٜمٔمر اؿمؽماـمٝمؿ شمٕمٞملم اًمٜمٞم٦م ذم(. اعمٕمتٛمدة

 .  2/22اًمٓم٤مًمبلم، 

 . وم٢مٟمام: (ط)و (ف)ذم ( )

 . قمٚمٞمف: (د)و( ط)قمٚمٞمف قمٚمتف، وذم : (ف)ذم  ( )

 (. أ/ 42) ف : هن٤مك٦م (2)

أصٌؾ ك١مد ى سم٤معم٤مء، ومٞمتٙمرر يم٤مٕقمْم٤مء : )هذا اًمٜم٘مؾ قمـ اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل ًمٞمس دىمٞم٘م٤ًم: ٕن اعمٜم٘مقل قمٜمف أٟمف (8)

 (. اًمثالصم٦م

= 

ذطثُقاخ 

عهً انُىع 

انثاٍَ يٍ 

 انقهة
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 ومّمؾ اًم٘مٚم٥م واًمٕمٙمس

حيّمؾ  ( )سـ شمثٚمٞمثف يم٤معمٖمسقٓت، وإىم٤مُم٦م اًمٗمرض هٜم٤مٓ كُ ، اًمٗمركْم٦م  اعمٗمروض ذم حمؾ  قمغم

سم٤مًمزك٤مدة قمغم اًمٗمركْم٦م ذم حمؾ اًمٗمركْم٦م، يمام ذم  اإليمامل وسم٤مٓؾمتٞمٕم٤مب حيّمؾ، سمٛمسح اًمرسمع

وهق ، سم٤مًمزك٤مدة قمغم اًم٘مدر اعمٗمروض اإليماملحيّمؾ : ( )-ىمٚمٜم٤م– ( )اعمٖمسقٓت سم٤مًمٖمسؾ

 .ٗمروضآؾمتٞمٕم٤مب ذم حمؾ اعم

، وهبذه اًمزك٤مدة كتبدل اًمقصػ ى سمزك٤مدة وصٍػ إٟمام كت٠مدّ  ( )هذا اًم٘مٚم٥م: وم٢من ىمٞمؾ

 .ٓ ىمٚمب٤مً  ومٞمٙمقن هذا ُمٕم٤مرو٦مً ، آظمر وكّمػم ؿمٞمئ٤مً 

ٓ قمغم  ،ًمٚمحٙمؿ قمغم وضمف اًمت٘مركر ًمف وًمٙمٜمٝم٤م شمٗمسػمٌ ، ٟمٕمؿ ذم هذا زك٤مدة وصٍػ : ىمٚمٜم٤م

وهمػمه ، ذم اًمزُم٤من  ُمنموقم٤مً ٤م شمٕملّم صقم رُمْم٤من عَم   وم٢مٟم٤م ٟمبلم هبذه اًمزك٤مدة أن  : وضمف اًمتٖمٞمػم

يم٤من ىمٞم٤مؾمف ُمـ اًم٘مْم٤مء ُم٤م سمٕمد اًمتٕملم  ، ًمٞمس سمٛمنموعٍ 
سم٤مًمنموع ومٞمف، وآؾمتٞمٕم٤مب ذم  ( )

ُم٤م إذا  ،يم٤من ىمٞم٤مؾمف ُمـ اعمٖمسقٓت سمٕمد طمّمقل آؾمتٞمٕم٤مب، عم٤م مل كٙمـ ريمٜم٤مً  ،اعمسح سم٤مًمرأس

ًمذًمؽ اًمقصػ هبذا  ذم اعمٖمسقٓت سم٤مًمزك٤مدة سمٕمد آؾمتٞمٕم٤مب، ومٞمٙمقن شم٘مركراً  اإليماملطمّمؾ 

 .( )اًمتٗمسػم ٓ شمٖمٞمػماً 

                                                   

 . 222/ : اعمجٛمقع، 4/242اًمرؾم٤مًم٦م، . اعمستّمٗمك، ط: كٜمٔمر

 . ه٤م هٜم٤م: (ف)ذم ( ) 

 . صمالصم٤م: (د)و( ط)ذم سمٕمده٤م  (4)

 (. د)و( ط) ذم ، همػم ُمثب٧ٍم ىمٚمٜم٤م: ىمقًمف (2)

 . اًم٘مدر: (ف)ذم  (2)

 . اًمتٕمٞملم: (ط)ذم  ( )

 (. 4/422)ط : هن٤مك٦م( ) 
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 ومّمؾ اًم٘مٚم٥م واًمٕمٙمس

ُمـ قمٙمس اعمرآة، وم٢من  ذٌ ف وراءه، ُم٠مظمقٜمَاًمٌمء قمغم ؾمٜمَ رد  : ( )هق شمٗمسػم اًمٕمٙمس ًمٖم٦مو

 ذم اعمرآة وضمٝم٤مً  ( )ٟمقره٤م كرد ٟمقر سمٍم اًمٜم٤مفمر ومٞمام وراءه قمغم ؾمٜمٜمف طمتك كرى وضمٝمف يم٠من ًمف

 د ٟمقره٤م طمتك ك٘مع قمغم ضمدارٍ يمذًمؽ قمٙمس اعم٤مء ٟمقر اًمِمٛمس، وم٢مٟمف كر، وكبٍم سمف وقمٞمٜم٤مً 

  .( )سمٛم٘م٤مسمٚم٦م اعم٤مء يم٠من ذم اعم٤مء ؿمٛمس٤مً 

 :( )صمؿ اًمٕمٙمس ذم اًمٕمٚم٦م قمغم وضمٝملم

يم٤من  ( )طمتك كثب٧م سمف ود ُم٤م ،ًمٕمٚمتف سمام كٙمقن ىمٚمب٤مً  ،ؾمٜمٜمف ( )رد احلٙمؿ قمـ: أطمدمه٤م  

نموع ٚمتزم سم٤مًمكُ  ،ٚمتزم سم٤مًمٜمذرإن ُم٤م كُ : ( )سم٠مصٚمف، ٟمحق ىمقًمٜم٤م ذم اًمنموع ذم صقم اًمٜمٗمؾ صم٤مسمت٤مً 

ٚمتزم سم٤مًمنموع يم٤مًمقوقء، ومٞمٙمقن اًمٕمٙمس قمغم ٓ كُ  ،ٚمتزم سم٤مًمٜمذرإن ُم٤م ٓ كُ  :يم٤محل٩م، وقمٙمسف

هلذا اًمٜمقع  سمؾ كّمٚمح ُمرضمح٤مً ، ذم اًمٕمٚم٦م أصالً  هذا اعمٕمٜمك ود اًمٓمرد، وهذا ٓ كٙمقن ىم٤مدطم٤مً 

 .( )قمغم ُم٤م ٟمبٞمٜمف ذم سم٤مسمف ،قمغم اًمٕمٚم٦م اًمتل شمٓمرد وٓ شمٜمٕمٙمس ،ُمـ اًمٕمٚم٦م

                                                   

 . سمزك٤مدة اًمقاو. وهق: (د)و( ط)و( ف) ذم ( )

 (. ف)ُمـ  ؾم٤مىمطٌ . ًمف: ىمقًمف (4)

اًمٕمٚمٛمٞم٦م، . : اًمتٕمركٗم٤مت، ط22 / : ًمس٤من اًمٕمرب، 22 /2اًمٚمٖم٦م، اعم٘م٤مكٞمس ذم : ذم "قمٙمس"كٜمٔمر ُم٤مدة  (2)

 . 2  : ص

 . 2/482: اًمت٘مركر واًمتحبػم، 482: أصقل اًمبزدوي، ص: كٜمٔمر (2)

 . قمغم: (ط)و( ف)ذم  ( )

 (. ب/222): سمداك٦م ( )

ٕمروم٦م، اعم. اعمبسقط، ط: كٜمٔمر. صقم اًمٜمٗمؾ قمٜمد احلٜمٗمٞم٦م كٚمزم سم٤مًمنموع ومٞمف، وإذا أومٓمر ومٕمٚمٞمف اًم٘مْم٤مء (2)

 . 22 / : آظمتٞم٤مر، 492/ : سمدائع اًمّمٜم٤مئع، 2/82

 .  28: ، صاعمٜم٤مىمْم٦مىمركب٤ًم ذم ومّمؾ وضمقه دومع  (8)

ذعشَف 

 انعكس نغح

انعكس 

 َىعاٌ
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 ومّمؾ اًم٘مٚم٥م واًمٕمٙمس

كقضم٥م احلٙمؿ ٓ قمغم ؾمٜمـ طمٙمؿ إصؾ، سمؾ قمغم  ن قمٙمس٤مً ُم٤م كٙمق: ظمرواًمٜمقع أ 

ٓ كٛميض  ذم أن اًمّمقم قمب٤مدةٌ  ( )، وذًمؽ ٟمحق ُم٤م كٕمٚمؾ سمف اًمِم٤مومٕمل( )خم٤مًمٗم٦م طمٙمؿ إصؾ

، ( )ومٝمذا اًمتٕمٚمٞمؾ ًمف .سم٤مًمنموع ومٞمٝم٤م يم٤مًمقوقء، وقمٙمسف احل٩م ومال شمّمػم ٓزُم٦مً ، ه٤مذم وم٤مؾمدِ 

٤مدةبٚمتزم سم٤مًمٜمذر ُمـ اًمٕمسم٠من ُم٤م كُ : ٟمٔمػم اًمتٕمٚمٞمؾ إول ًمٜم٤م، وٟمحـ إذا ىمٚمٜم٤م
( )

ٚمتزم سم٤مًمنموع كُ  

وطمٙمؿ اًمنموع ومٞمف ، كٜمبٖمل أن كستقي طمٙمؿ اًمنموع ومٞمف سمٜمٞم٦م اًمٜمٗمؾ: ومٝمق ك٘مقل. يم٤محل٩م

ـ   ؿ سمف ـطمٞم٨م متٙمـ اخلّم ،ًمٚمٕمٚم٦م أٟمف قمٚمٞمف يم٤محل٩م، ومٞمٙمقن ذم هذا اًمٕمٙمس ٟمقع  يمٍن  قمغم فم

ؿ ـٙمـ٢من احلـوم :ف ًمٞمس سم٘مقي  ـوًمٙمٜم ،ٙمؿ إولـًمٚمح ٤مًمٌػ ـهق خم ؿٍ ـ٤مت طمٙمـُمـ إصمب

ٌ ، ( )رٍ ـػم ُمٗمس  ـهم ٌؾ ـجمٛم ( )فـسم ( )ٚم٘مفــكٕم ( )ذيــاًم ، وُم٤م قمٚم٘مٜم٤م سمف ُمـ احلٙمؿ ُمٗمن 

                                                   

، وهذا اًمٜمقع ًمٞمس سمٕمٙمس طم٘مٞم٘م٦م: ٕٟمف ًمٞمس سمداظمؾ ذم شمٕمركػ اًمٕمٙمس: )ىم٤مل اًمبخ٤مري ذم قمـ هذا اًمٜمقع ( )

س٤مم اًم٘مٚم٥م، ومل كذيمروه ذم سمؾ هق ذم أىمس٤مم اًم٘مٚم٥م، وهلذا ذيمره صدر اإلؾمالم وقم٤مُم٦م إصقًمٞملم ذم أىم

ًمٚمحٙمؿ اًمذي اـمرد، وإن يم٤من قمغم ظمالف ؾمٜمٜمف  ًمٙمٜمف عم٤م يم٤من كِمبف اًمٕمٙمس ُمـ طمٞم٨م إٟمف رد  ، اًمٕمٙمس

كٕمٜمل إذا ، اًمّمقم اًمٜمٗمؾ قمب٤مدة ٓ كٛميض ذم وم٤مؾمده٤م: هذا أي: ُمثؾ ىمقهلؿ، أورده اًمِمٞمخ ذم هذا اًم٘مسؿ

وم٢مٟمف وضم٥م سم٤مًمنموع: ٕن اعميض ، احل٩م ومسدت ٓ جي٥م وٓ جيقز إمت٤مُمٝم٤م واعميض ومٞمٝم٤م، واطمؽمز سمف قمـ

 . 9 /2اًمٙمت٤مب اإلؾمالُمل، . يمِمػ إهار، ط(. حتٛمؾ أن كٚمزم سم٤مًمنموعومٞمُ ، جي٥م ومٞمف سمٕمد اًمٗمس٤مد

 . 4 /2: طم٤مؿمٞم٦م اًمبجػمُمل، 2/288: اعمجٛمقع، 2  /4إم، : كٜمٔمر (4)

 (. ف)ُمـ  ؾم٤مىمطٌ ، ًمف: ىمقًمف (2)

 . اًمٕم٤مدة(: ط)ذم  (2)

 (. ب/ 42)هن٤مك٦م ف  ( )

 . شمٕمٚم٘مف: (ط)ذم  ( )

  (.د)و( ط)ُمـ  ؾم٤مىمطٌ ، سمف: ىمقًمف (2)

إن  ، واًمت٠موكؾ:ٓ كب٘مك ومٞمف اطمتامل اًمتخّمٞمص: إن يم٤من قم٤مُم٤مً  قمغم اًمٜمص، قمغم وضمفٍ  ُم٤م ازداد ووقطم٤مً  :اعمٗمن(8) 

 . 442: اًمٕمٚمٛمٞم٦م، ص. اًمتٕمركٗم٤مت، ط. يم٤من ظم٤مص٤مً 
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 ومّمؾ اًم٘مٚم٥م واًمٕمٙمس

 ُ  واحلٙمؿ اعم٘مّمقد رءٌ ، سمف طمٙمؿ اًمتسقك٦م ( )كٕمٚمؼ ( )أومم ُمـ اعمجٛمؾ، صمؿ هق ( )واعمٗمن 

 خيتٚمػ ومٞمف اًمٗمرع وإصؾ قمغم ؾمبٞمؾ اًمتْم٤مد، وم٢من ذم إصؾ كستقك٤من طمتك جي٥م ( )آظمر

اًم٘مْم٤مء ومٞمٝمام، وذم اًمٗمرع قمٜمده كستقك٤من طمتك كس٘مط اًم٘مْم٤مء ومٞمٝمام، وإٟمام كست٘مٞمؿ هذا 

آظمر  اًمٕمٙمس كٜمص قمغم طمٙمؿٍ  ( )ٟمف ذم هذاوٕ: اًمتٕمٚمٞمؾ إذا يم٤من اعم٘مّمقد قملم اًمتسقك٦م

عم٤م  وإٟمام كٙمقن اًمٕمٙمس دومٕم٤مً ، سمٓمركؼ اًمٜمٔمر ؾمقى ُم٤م ذيمرٟم٤مه ذم اًمتٕمٚمٞمؾ، ومال كٙمقن إسمٓم٤مًٓ 

ٓ  جمٛمؾٍ  ( )ٟمف قمٚمؾ حلٙمؿٍ وٕ: قمـ ذًمؽ مل كٙمـ دومٕم٤مً  َي ٜم٤مىمْم٦م، وم٢مذا قمرواعم اإلسمٓم٤ملومٞمف ُمـ 

 ًمؽ، ومٔمٝمر أن اًمٕمٙمس ؾم١ماٌل ذوًمٞمس ًمٚمس٤مئؾ ، هق اسمتداءٌ  كتّمؾ سم٤معمتٜم٤مزع ومٞمف إٓ سمٙمالمٍ 

 .( )واهلل أقمٚمؿ، وٕمٞمٌػ 

 

                                                   

 . وم٤معمٗمن: (ط)ذم  ( )

 (. د)ُمـ  ؾم٤مىمطٌ ، هق: ىمقًمف (4)

 . شمٕمٚمؼ: (ط)ذم (2) 

 (. أ/ 8 )د : هن٤مك٦م (2)

 (.  4/42)ط : هن٤مك٦م( ) 

 . سمحٙمؿ: (د)و( ط)و( ف)ذم  ( )

 . (د)و( ط)و( ف)ذم  همػم ُمثب٧ٍم واهلل أقمٚمؿ، : ىمقًمف (2)

اخرُاس 

انًصُف أٌ 

انعكس 

سؤال 

 ظعُف
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ذم اعمٕم٤مرو٦م ومّمؾ
( )

 

 ومّمؾ ذم اعمٕم٤مرو٦م 

، ومتٞمٞمز اًمٗم٤مؾمد أىمس٤مُمٝم٤مًمبٞم٤من  ، وهذا اًمٗمّمؾ( )سمٞمٜم٤م شمٗمسػم اعمٕم٤مرو٦م ومٞمام ُم٣م ( )ىمد

 .ذم طمٙمؿ اًمٗمرع وٟمقعٌ ، ذم قمٚم٦م إصؾ ٟمقعٌ : اعمٕم٤مرو٦م ٟمققم٤من: ومٜم٘مقل، ُمـ اًمّمحٞمح ُمٜمٝم٤م

سم٤مًمتٜمّمٞمص قمغم ظمالف طمٙمؿ  ُمٕم٤مرو٦مٌ : ( )وم٤مًمذي ذم طمٙمؿ اًمٗمرع قمغم مخس٦م أوضمفٍ 

، ًمف ًمذًمؽ احلٙمؿ قمغم وضمف اًمت٘مركر هق شمٗمسػمٌ  سمتٖمٞمػمٍ  اًمٕمٚم٦م ذم ذًمؽ اعمحؾ سمٕمٞمٜمف، وُمٕم٤مرو٦مٌ 

، ( )اعمٕمٚمؾ ( )ُم٤م مل كثبتٝم٤م ٌل ومٞمٝم٤م ٟمٗم وُمٕم٤مرو٦مٌ ، سمٛمقوع اخلالف ومٞمف إظمالٌل  سمتٖمٞمػمٍ  وُمٕم٤مرو٦مٌ 

ذم همػم  سم٢مصمب٤مت طمٙمؿٍ  وًمٙمٜمف كتّمؾ سمٛمقوع اًمتٕمٚمٞمؾ، وُمٕم٤مرو٦مٌ ، ُم٤م مل كٜمٗمف اعمٕمٚمؾ أو إصمب٤مٌت 

 .اعمحؾ اًمذي أصمب٧م اعمٕمٚمؾ احلٙمؿ ومٞمف سمٕمٚمتف

ذم إصؾ ٓ شمتٕمدى إمم  سمذيمر قمٚم٦مٍ  ٤مرو٦مٌ ُمٕم: ( )صمالصم٦مٌ  واًمذي ذم قمٚم٦م إصؾ أٟمقاعٌ 

شمتٕمدى  سمٕمٚم٦مٍ  قمٚمٞمف، وُمٕم٤مرو٦مٌ  ومٞمف ُمتٗمٌؼ  احلٙمؿُ ، شمتٕمدى إمم ومرعٍ  سمذيمر قمٚم٦مٍ  وُمٕم٤مرو٦مٌ ، ومرع

 .ومٞمف ٌػ تٚمَ ومٞمف خُم  احلٙمؿُ ، إمم ومرعٍ 

                                                   

: اًمبزدوي 49 /4اًمؼمه٤من، : وكٜمٔمر يمالم إصقًمٞملم قمٜمٝم٤م ذم. 2 2: شم٘مدم شمٕمركٗمٝم٤م ذم أول اًمب٤مب، ص ( )

: 2/92: اإلطمٙم٤مم ًممُمدي، 22 : : اعمحّمقل ٓسمـ اًمٕمريب، ص2/22اًمٕمٚمٛمٞم٦م، . ُمع اًمٙمِمػ، ط

 . 2 2/2: اًمت٘مركر واًمتحبػم، 2 2/2اًمبحر اعمحٞمط، 

 . سم٤مًمقاو، وىمد(: د)و( ط)و( ف)ذم  (4)

 . ُمـ اعمٓمبقع، 4 /4: ص، سمٞم٤من اعمٕم٤مرو٦م سملم اًمٜمّمقص وشمٗمسػم اعمٕم٤مرو٦م وطمٙمٛمٝم٤م وذـمٝم٤م: ذم ومّمؾ (2)

 . 92 /2اًمت٘مقكؿ،  ذيمر هذه اًمقضمقه اًمدسمقد ذم (2)

 . كثبتف: (ط)ذم  ( )

 (. أ/ 22): سمداك٦م ( )

 . 92 /2شم٘مقكؿ إدًم٦م، : كٜمٔمر (2)

انًعاسظح 

 َىعاٌ

انًعاسظح 

فٍ حكى 

انفشع عهً 

خًسح 

 أوجّ

انًعاسظح 

عهح فٍ 

 األصم

 ثالثح أَىاع
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 ذم شمٙمرار اعمسح سم٤مًمرأس، وم٢من اخلّمؿ :اخلٛمس٦م إوضمفُمـ  ( )وسمٞم٤من اًمقضمف إول

ـٌ : ك٘مقل ذم  ُمسٌح : ( )سـ شمثٚمٞمثف يم٤معمٖمسقل، وٟمحـ ٟمٕم٤مروف سم٘مقًمٜم٤مٞمُ وم، ( )ذم اًمقوقء ريم

ُمـ  ( )عم٤م ومٞمٝم٤م صحٞمح٦مٌ  ، ومٝمذه ُمٕم٤مرو٦مٌ ( )ومال كسـ شمثٚمٞمثف يم٤معمسح سم٤مخلػ، اًمٓمٝم٤مرة

 .( )اًمتٜمّمٞمص قمغم ظمالف طمٙمؿ قمٚمتف ذم ذًمؽ اعمحؾ سمٕمٞمٜمف

ـٌ : ، وم٢مٟم٤م ٟم٘مقلوسمٞم٤من اًمقضمف اًمث٤مين ذم هذا اعمقوع أكْم٤مً  ذم اًمقوقء ومبٕمد صٗم٦م  ريم

شمثٚمٞمثف يمام ذم  ـ  َس ٓ كُ  -اًمٗمركْم٦م ( )حمؾسم٤مًمزك٤مدة قمغم اًم٘مدر اعمٗمروض ذم - يماملاإل

 .( )شم٘مركره ( )ًمٚمحٙمؿ ُمع هق شمٗمسػمٌ  سمتٖمٞمػمٍ  ومٝمذه ُمٕم٤مرو٦مٌ ، اعمٖمسقٓت

ن قمٜمد صح٦م ٕ]: وهذان وضمٝم٤من صحٞمح٤من ذم اعمٕم٤مرو٦م اعمحقضم٦م إمم اًمؽمضمٞمح

 .(  )[ّم٤مر إمم اًمؽمضمٞمحاعمٕم٤مرو٦م كُ 

                                                   

 . ُمٕم٤مرو٦ٌم سم٤مًمتٜمّمٞمص قمغم ظمالف طمٙمؿ اًمٕمٚم٦م ذم ذًمؽ اعمحؾ سمٕمٞمٜمف: وهق ( )

 . اًمٗمرض: (ف)ذم  (4)

 . 98 / : اًمبحر اًمرائؼ، 22/ ومتح اًم٘مدكر ٓسمـ اهلامم، : كٜمٔمر (2)

 . خلػقمغم ا: (د)ذم  (2)

 . ومٞمف: (د)ذم  ( )

 . 92 /4: ذح اًمتٚمقكح قمغم اًمتقوٞمح، 2/88اًمٕمٚمٛمٞم٦م، . يمِمػ إهار، ط: كٜمٔمر ( )

 (. ط)حمؾ، همػم ُمثب٧ٍم ذم : ىمقًمف (2)

 . ذم: (ط)ذم  (8)

: 2 /2اًمٕمٚمٛمٞم٦م، . : يمِمػ إهار، ط2  / شم٘مقكؿ اًمٜمٔمر، : وكٜمٔمر ذم اعمس٠مًم٦م (.4/424)ط : هن٤مك٦م(9) 

 .   2 /2: شمٞمسػم اًمتحركر، 2 2/2، اًمت٘مركر واًمتحبػم

 (.د)و( ط)و( ف)زك٤مدٌة ُمـ : ُم٤م سملم اعمٕم٘مقومتلم (2 )

ذطثُقاخ 

عهً أوجّ 

انًعاسظح 

فٍ حكى 

 انفشع
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هؾ شمثب٧م هلؿ وٓك٦م ، واجلد إبسمف ذم همػم  ُؾ ٕمٚم  ومٞمام كُ : ( )٨موسمٞم٤من اًمقضمف اًمث٤مًم

ٝم٤م وٓك٦م اًمتزوك٩م يم٤مًمتل هل٤م ٞمومتثب٧م قمٚم، إهن٤م صٖمػمةٌ : ؟ ومٜم٘مقل( )اًمتزوك٩م قمغم اًمّمٖمػمة

خ يم٤مًمتل ومال شمثب٧م قمٚمٞمٝم٤م وٓك٦م اًمتزوك٩م ًمأل، هذه صٖمػمةٌ : وهؿ كٕم٤مروقن وك٘مقًمقن. أٌب 

ُمقوع اًمٜمزاع  ن  ٕ: سمٛمقوع اًمٜمزاع ومٞمف إظمالٌل  سمتٖمٞمػمٍ  ومتٙمقن هذه ُمٕم٤مرو٦مٌ . ( )هل٤م أٌب 

ؾ هل٤م، وهق ذم ُمٕم٤مروتف قمٚم   ( )جزو  اعم شمٕمٞملم اًمقزم   صمبقت وٓك٦م اًمتزوك٩م قمغم اًمٞمتٞمٛم٦م ٓ

ىم٤مرب ُمقوع اًمٜمزاع إصمب٤مت اًمقٓك٦م ًمأل إن  : ، وًمٙمٜمف ك٘مقل( )سمٕمٞمٜمف ( )اًمقٓك٦م ًمِمخصٍ  لًمٜمٗم

حـ هبذه اعمٕم٤مرو٦م ٟمٜمٗمل وٓك٦م إخ وأىمرهبؿ إخ، ومٜم ،واجلد قمغم اًمّمٖمػمة إبؾمقى 

قمٜمٝم٤م سم٤مٕخ، ومٛمـ هذا اًمقضمف كٔمٝمر ُمٕمٜمك اًمّمح٦م ذم  قمٜمٝم٤م، صمؿ وٓك٦م ُمـ وراء إخ ُمٜمتٗمٞم٦مٌ 

 .( )هذه اعمٕم٤مرو٦م وإن مل كٙمـ ىمقك٤مً 

                                                   

: شمٞمسػم اًمتحركر،  8 /4: ذح اًمتٚمقكح قمغم اًمتقوٞمح، 2/89اًمٕمٚمٛمٞم٦م، . يمِمػ إهار، ط: كٜمٔمر ( )

2/    . 

 .  إب واجلدقمٜمد احلٜمٗمٞم٦م شمثب٧م ًمس٤مئر إوًمٞم٤مء يم٤مإلظمقة وإقمامم، وقمٜمد اًمِم٤مومٕمٞم٦م ٓ شمثب٧م ًمٖمػم (4)

 .  9 /2: اعمبسقط ًمٚمٛمّمٜمػ، 42/ إم، : كٜمٔمر

 (. أ/422)ف : هن٤مك٦م (2)

 . اًمزوج(: ط)ذم  (2)

 . سمِمخص: (ط)ذم  ( )

 . وهق إخ ( )

: اًمدر 2/92: اًمبحر اًمرائؼ، 2 /2: ُمٖمٜمل اعمحت٤مج، 2 2/ : يمٗم٤مك٦م إظمٞم٤مر، 42/ إم، : كٜمٔمر (2)

 . 2/82اعمخت٤مر، 
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سمف ذم  ُؾ ٕمٚم  كُ  ومٞمام ذيمرٟم٤م ذم اًمٜمقع اًمث٤مين ُمـ اًمٕمٙمس، وذًمؽ ومٞمام: ( )وسمٞم٤من اًمقضمف اًمراسمع

ومٞمٛمٚمؽ ذاءه يم٤مًمٕمبد ، كٛمٚمؽ اًمٙم٤مومر سمٞمٕمف إٟمف ُم٤مٌل : ُمسٚمامً  ُمس٠مًم٦م اًمٙم٤مومر كِمؽمى قمبداً 

يم٤مًمٕمبد ، وطمٙمؿ اؾمتداُم٦م اعمٚمؽ ومٞمف طمٙمؿ ذائف اسمتداءً  يوضم٥م أن كستق: اًمٙم٤مومر، ومٞم٘مقًمقن

 . ( )اًمٙم٤مومر

وهق اًمتسقك٦م سملم أصؾ اًمنماء وسملم ، سم٤مًمتٕمٚمٞمؾ ( )مل ٟمٜمٗمف ذم هذه اعمٕم٤مرو٦م إصمب٤مت ُم٤م: ومٜم٘مقل

 ( )سمٛمقوع اًمٜمزاع إٓ سمٕمد اًمبٜم٤مء سم٢مصمب٤مت اًمتسقك٦م سملم ُمتّمٚم٦مً  ( )قنومال شمٙم، اؾمتداُم٦م اعمٚمؽ سمف

آؾمتداُم٦م واسمتداء اًمنماء، وًمٞمس ًمٚمس٤مئؾ هذا اًمبٜم٤مء، ومٚمؿ شمٙمـ هذه اعمٕم٤مرو٦م صحٞمح٦م 

 .وإن يم٤من كٔمٝمر ومٞمٝم٤م ُمٕمٜمك اًمّمح٦م قمٜمد إصمب٤مت اًمتسقك٦م سمٞمٜمٝمام، سمٓمركؼ اًمٜمٔمر

وم٤مقمتدت ، ٝم٤مإًمٞمٝم٤م زوضُم  ٕمَل أة إذا ٟمُ ومٞمام ك٘مقًمف أسمق طمٜمٞمٗم٦م ذم اعمر :وسمٞم٤من اًمقضمف اخل٤مُمس

ٟمس٥م إوٓد  ، وم٢من  ٤مً صمؿ ضم٤مء اًمزوج إول طمٞمّ ، آظمر ووًمدت ُمٜمف أوٓداً  سمزوٍج  ( )وشمزوضم٧م

. وصمبقت اًمٜمس٥م سم٤مقمتب٤مر اًمٗمراش، قمٚمٞمٝم٤م صحٞمٍح  ٟمف ص٤مطم٥م ومراشٍ ٕ: كثب٧م ُمـ إول

                                                   

 .  4/44عمحٞمط، اًمبحر ا: كٜمٔمر ( )

يمالم اعمّمٜمػ رمحف اهلل كقهؿ أن ُمذه٥م اًمِم٤مومٕمٞم٦م ضمقاز متٚمؽ اًمٙم٤مومر ًمٚمٕمبد اعمسٚمؿ، وًمٞمس يمذًمؽ،  (4)

ىم٤مل . ٓ كٜمٕم٘مد اًمبٞمع أصالً : ومٛمذهبٝمؿ ُمٜمع ذًمؽ، وإذا وىمع اًمنماء صح، وجُيؼم اًمٙم٤مومر قمغم سمٞمٕمف، وذم ىمقلٍ 

 .وم٤مًمنماء ضم٤مئز وأضمؼمه قمغم سمٞمٕمف ُمسٚمامً  وإذا اؿمؽمى اًمذُمل قمبداً (: 2/422)اًمِم٤مومٕمل ذم إم 

 . 8/292: هن٤مك٦م اعمحت٤مج، 4/222: اعمٜمٝم٤مج ُمع ُمٖمٜمل اعمحت٤مج، 44 / اًمبٞم٤من ًمٚمٕمٛمراين، : وُكٜمٔمر

 . كٜمٗمف: (ط)ذم  (2)

 . كٙمقن: (د)ذم  (2)

 (. ب/ 8 )د : ، وهل هن٤مك٦م(ب/ 22): سمداك٦م( ) 

 . ومتزوضم٧م: (ف)ذم  ( )
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ٜمس٥م ُمـ وُمع صٗم٦م اًمٗمس٤مد كثب٧م اًم، طم٤مرٍض  سم٠من اًمث٤مين ص٤مطم٥م ومراشٍ  كٕم٤مرو٤من ( )ومه٤م

 .( )هب٤م ( )ومدظمؾ، سمٖمػم ؿمٝمقدٍ  يمام ًمق شمزوج اُمرأةً ، احل٤مرض ( )ص٤مطم٥م اًمٗمراش

اًمٗم٤مؾمد همػم  ( )إذ: اًمذي وىمع اًمتٕمٚمٞمؾ ( )ذم همػم اعمحؾ طمٙمؿٍ  ( )إلصمب٤مت ومٝمذه ُمٕم٤مرو٦مٌ 

جيقز أن  ( )هؾ ،ًمِمخصٍ  ( )صمبقشمف اًمٜمس٥م سمٕمدُم٤م ص٤مر ُمستح٘م٤مً  واًمٙمالم ذم أن  ، اًمّمحٞمح

ٟمس٥م أوٓده٤م ُم٤م سم٘مل  وم٢من إول سمٗمراؿمف اًمس٤مسمؼ كّمػم ُمستح٘م٤مً ؟ ؿمفكثب٧م ًمٖمػمه سم٤مقمتب٤مر ومرا

 أصؾ اًمٗمراش ًمٚمث٤مين سم٤مقمتب٤مر يمقٟمف طم٤مرضاً  ، ومٞم٘مع اًمٙمالم سمٕمد هذا ذم اًمؽمضمٞمح، أن  (  )ومراؿمف

كٜمتسخ سمف  طمتك ،هؾ كؽمضمح قمغم اًمٗمراش اًمّمحٞمح اًمذي ًمٚمٖم٤مئ٥م، ويمقٟمف ص٤مطم٥م اعم٤مء

                                                   

 . ٝمام اهللكٕمٜمل أسم٤م كقؾمػ وحمٛمد سمـ احلسـ رمح ( )

 (. 4/422)ط : هن٤مك٦م (4)

 . سم٤مًمقاو، ودظمؾ(: د)و( ط)و( ف)ذم  (2)

وم٤مٕوٓد ، إن ضم٤مءت سم٤مًمقًمد ٕىمؾ ُمـ ؾمت٦م أؿمٝمر ُمٜمذ شمزوضمٝم٤م: ذم ىمقهلام شمٗمّمٞمؾ، وم٠مسمق كقؾمػ ك٘مقل (2)

وحمٛمد . وم٤مٕوٓد ًمٚمزوج اًمث٤مين، وإن ضم٤مءت سم٤مًمقًمد ًمست٦م أؿمٝمر ومّم٤مقمدًا ُمٜمذ شمزوضمٝم٤م. ًمٚمزوج إول

وإن ضم٤مءت . وم٤مٕوٓد ًمألول ،ن ضم٤مءت سم٤مًمقًمد ٕىمؾ ُمـ ؾمٜمتلم ُمٜمذ دظمؾ هب٤م اًمزوج اًمث٤مينإ: ك٘مقل

. اعمبسقط ًمٚمٛمّمٜمػ، ط: كٜمٔمر. وم٤مٕوٓد ًمٚمث٤مين ،سم٤مًمقًمد ٕيمثر ُمـ ؾمٜمتلم ُمٜمذ دظمؾ هب٤م اًمزوج اًمث٤مين

 .  22/ : اًمٗمت٤موى اهلٜمدك٦م42 /2: اعمحٞمط اًمؼمه٤مين، 4  /2 اعمٕمروم٦م، 

 . سم٢مصمب٤مت: (ط)ذم  ( )

 . حمؾ: (ف)ذم  ( )

 . ا، واعمثب٧م ُمـ سم٘مٞم٦م اًمٜمسخإذ: إمذم  (2)

 . سمثبقشمف: (ط)ذم  (8)

 . هق: (ط)و (ف)ذم سمٕمده٤م  (9)

 . ومراؿمٝم٤م: (ط)ذم (2 ) 
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 هذا ٓ كٙمقن ص٤محل٤مً : طمٜمٞمٗم٦م ك٘مقلطمٙمؿ آؾمتح٘م٤مق اًمث٤مسم٧م سمٗمراؿمف أم ٓ؟ وأسمق 

ُمثٚمف أو ومقىمف، واًمٗم٤مؾمد ُمـ اًمٗمراش ُمع هذه  ن اًمٌمء ٓ كٜمسخف إٓ ُم٤م هقٕ: ًمٚمؽمضمٞمح

ٜمسخ سمف طمٙمؿ آؾمتح٘م٤مق اًمث٤مسم٧م سم٤مًمّمحٞمح، ومال كُ ، ًمٚمّمحٞمح اًم٘مرائـ ٓ كٙمقن ُمثالً 

 ؿمٝمقدٍ  ُم٤م، واًمٜمٙم٤مح سمٖمػم ٓ كٛمٙمـ إصمب٤مشمف ًمٕمٛمرو سمقضمفٍ  ،ًمزكدٍ  وسمٕمدُم٤م ص٤مر اًمٜمس٥م ُمستح٘م٤مً 

  ًمٞمس ُمـ هذا اعمحؾ  
ٍ
 .ذم همػم حمؾ احلٙمؿ ، ومٕمرومٜم٤م أٟمف ُمٕم٤مرو٦مٌ ذم رء

أظمرى  قمٚم٦مٍ  رَ يمْ عم٤م سمٞمٜم٤م أن ذِ : يمٚمٝم٤م ومٝمل وم٤مؾمدةٌ ، ( )وم٠مُم٤م وضمقه اعمٕم٤مرو٦م ذم قمٚم٦م إصؾ

 ( )جلقاز أن كٙمقن ذم إصؾ وصٗم٤من كتٕمدى: ؾشمٕمٚمٞمٚمف سمام ذيمره اعمٕمٚم   ( )ٓ كٜمٗمل ،ذم إصؾ

 ،يم٤من اًمقصػ اًمذي كذيمره اعمٕم٤مرض ظمر، صمؿ إنْ لم إمم اًمٗمروع دون أاحلٙمؿ سم٠مطمد اًمقصٗم

 ،ومام ٓ كٗمٞمد طمٙمٛمف أصالً ، أن طمٙمؿ اًمتٕمٚمٞمؾ اًمتٕمدك٦م ( )عم٤م سمٞمٜم٤م: ومٝمق وم٤مؾمدٌ  ٓ كتٕمدى إمم ومرعٍ 

ومال اشمّم٤مل ًمف سمٛمقوع اًمٜمزاع إٓ ُمـ ، يم٤من كتٕمدى إمم ومرعٍ  ( )إنوُمـ اًمتٕمٚمٞمؾ،  كٙمقن وم٤مؾمداً 

أن قمدم اًمٕمٚم٦م ٓ كقضم٥م قمدم احلٙمؿ،  ( )ٚم٦م ذم هذا اعمقوع، وىمد سمٞمٜم٤مطمٞم٨م إٟمف شمٜمٕمدم شمٚمؽ اًمٕم

إن يم٤مٟم٧م  ، ويمذًمؽاإلصمب٤متومٕمرومٜم٤م أٟمف ٓ اشمّم٤مل ًمتٚمؽ اًمٕمٚم٦م سمٛمقوع اًمٜمزاع ذم اًمٜمٗمل وٓ ذم 

                                                   

 . 224: وىمد ذيمره٤م اعمّمٜمػ ذم سمداك٦م هذا اًمٗمّمؾ، ص، وهل صمالصم٦م ( )

 . كب٘مك: (ط)ذم  (4)

 . ومٞمتٕمدى: (ط)ذم  (2)

 . 224: ، وذم ومّمؾ طمٙمؿ اًمٕمٚم٦م، ص 42: ذم ومّمؾ ذط اًم٘مٞم٤مس، ص (2)

 . وم٢من(: ط)ذم  ( )

 .   2: ، صاعمامٟمٕم٦مىمركب٤ًم ذم ومّمؾ  ( )

جىِ و

انًعاسظح 

فٍ عهح 

صم األ

 فاسذج
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 شمٙمقن أىمقى ُمـ اعمتٕمدك٦م إمم ومرعٍ  ،قمٚمٞمف جمٛمعٍ  وم٤معمتٕمدك٦م إمم ومرعٍ ، ومٞمف خمتٚمٍػ  ومرعٍ  ( )شمتٕمدى إمم

( )ذًمؽ  ومس٤مدُ ٤م شمبلم  ومٞمف، وعَم   ٍػ خمتٚمَ 
 .( )هذا سمٓمركؼ إومم  ومس٤مدُ شمبلم   

ن سم٤مإلمج٤مع ٕ: ومٞمٝم٤م ُمٕمٜمك اعمامٟمٕم٦م طمسٜم٦مٌ  هذه ُمٕم٤مرو٦مٌ  أن   ( )وُمـ اًمٜم٤مس ُمـ زقمؿ

-صح٦م قمٚم٦م اًمس٤مئؾ سمٔمٝمقر طمٙمٛمٝم٤م  ( )وم٢مذا فمٝمر، قمٚم٦م احلٙمؿ أطمد اًمقصٗملم ٓ يمالمه٤م

 .( )كتبلم ومس٤مد اًمٕمٚم٦م إظمرى -وهق اًمتٕمدك٦م

، صمؿ ُمـ ضمٜمسف ُمتٗم٤موالً  ( )سمٛمٙمٞمؾٍ  إٟمف سم٤مع ُمٙمٞمالً : ٟم٘مقل ذم شمٕمٚمٞمؾ احلٜمٓم٦م أٟم٤م: سمٞم٤مٟمف

 .وهمػمه شمٕمدى احلٙمؿ هب٤م إمم اجلص  

                                                   

 (. أ/224): سمداك٦م ( )

 . شمٚمؽ: (ط)ذم (4) 

: شمٞمسػم   2/2: اًمت٘مركر واًمتحبػم، 2/92اًمٕمٚمٛمٞم٦م، . يمِمػ إهار، ط: وكٜمٔمر(. 4/422)ط : هن٤مك٦م(2) 

 .2  /2اًمتحركر، 

: : واًمبزدوي ذم أصقًمف، ص2/422أهبؿ اًمٜمسب٦م اًم٘م٤ميض اًمدسمقد ذم اًمت٘مقكؿ، ويمذا . كزقمؿ: (ط)ذم (2) 

488 . 

 . فمٝمرت: (ط)ذم  ( )

، يمذا ذم سمٕمض اًمٗمقائد، اعمٕم٤مرو٦م ذم إصؾ سم٠مىمس٤مُمٝم٤م اًمثالصم٦م طمسٜم٦م :أي): ىم٤مل اًمبخ٤مري ذم اًمٙمِمػ ( )

ومٞمٙمقن ، ىم٤مسةٍ  ٚمٞمؾ سمٕمٚم٦مٍ ُمـ أصح٤مسمٜم٤م مل ك٘مؾ سمجقاز اًمتٕم أطمداً  ٕن  : وهذا ٓ كست٘مٞمؿ ذم اًم٘مسؿ إول

اعمٕم٤مرو٦م سمٛمٕمٜمك ٓ كتٕمدى وم٤مؾمدة سمال ظمالف سمٞمٜمٝمؿ صمؿ ؾمٞم٤مق يمالم اًم٘م٤ميض اإلُم٤مم أيب زكد وؿمٛمس 

، ومٞمف خمتٚمٍػ  كتٕمدى إمم ومرعٍ  وهق اعمٕم٤مرو٦م سمٛمٕمٜمًك ، إئٛم٦م رمحف اهلل كِمػم إمم أن اخلالف ذم اًم٘مسؿ إظمػم

ويمذًمؽ ُم٤م : صمؿ ىم٤مٓ، ؾ قمٚمٞمف ُمـ همػم ذيمر ظمالٍف وأىم٤مُم٤م اًمدًمٞم، وم٢مهنام ذيمرا إومس٤مد اًم٘مسٛملم إوًملم

. . .(. وُمـ اًمٜم٤مس ُمـ زقمؿ أن هذه ُمٕم٤مرو٦م طمسٜم٦م: وم٘م٤مٓ، وسمٞمٜم٤م اخلالف ومٞمف، ومٞمف خمتٚمٍػ  كتٕمدى إمم ومرعٍ 

 . 2/92اًمٕمٚمٛمٞم٦م، . ، طيمِمػ إهار

 . سمٙمٞمؾ: (د)ذم    (2)
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ًمتٕمدي احلٙمؿ : ُمـ ضمٜمسف ُمتٗم٤موالً  سمٛمٓمٕمقمٍ  سم٤مع ُمٓمٕمقُم٤مً : ومٞم٘مقل، واخلّمؿ كٕم٤مرض

يم٤مًمتٗم٤مح وٟمحقه٤م، وىمد صمب٧م سم٤مشمٗم٤مق اخلّمٛملم أن  رةٍ ٘مدّ سمف إمم اعمٓمٕمقُم٤مت اًمتل هل همػم ُمُ 

ظمر سم٤مإلمج٤مع، ومٙم٤مٟم٧م اٟمتٗمك أ، وم٢مذا صمب٧م صح٦م ُم٤م ادقم٤مه أطمدمه٤م قمٚم٦مً ، احلٙمؿ أطمدمه٤م قمٚم٦م

 .( )ُمـ هذا اًمقضمف ذم هذه اعمٕم٤مرو٦م مم٤مٟمٕم٦مٌ 

ُمٜمٝمام، ومٛمـ  جلقاز أن كٕمٚمؼ احلٙمؿ سمٙمؾ واطمدٍ : ٓ شمٜم٤مذم سملم اًمٕمٚمتلم ذاشم٤مً : وًمٙمٜم٤م ٟم٘مقل

سمؾ سمذيمر ، قمٚمتفأٟمٙمر صح٦م ُم٤م ادقم٤مه ظمّمٛمف ُمـ اًمٕمٚم٦م ٓ كٗمسد ذًمؽ سمٛمجرد شمّمحٞمح 

سمؾ ، قمٚم٦م ظمّمٛمف ( )سم٢مومس٤مد ( )ذم قمٚم٦م ظمّمٛمف، يمام أٟمف ٓ كثب٧م وضمف صح٦م قمٚمتف ُمٗمسدٍ  ُمٕمٜمًك 

 .أكْم٤مً  هذه اعمٕم٤مرو٦م وم٤مؾمدةٌ  سمٛمٕمٜمك هق دًمٞمؾ اًمّمح٦م ذم قمٚمتف، ومٕمرومٜم٤م أن  

أن  إذا يم٤من وم٘مٞمٝم٤مً  ،كذيمره أهؾ اًمٓمرد قمغم ؾمبٞمؾ اعمٗم٤مرىم٦م صمؿ اًمسبٞمؾ ذم يمؾ يمالمٍ 

ٓ سمد  ،صحٞمح٤ًم ُمـ اًمس٤مئؾ قمغم طمد اإلٟمٙم٤مر ومٞمٙمقن ذًمؽ وم٘مٝم٤مً ، ٟمٕم٦مكذيمره قمغم وضمف اعمام

 .ُمـ ىمبقًمف ُمٜمف

 ٌؾ ُمـ اًمراهـ ُمبٓمِ  شمٍمٌف  ( )هذا: ( )هـاوسمٞم٤من ذًمؽ أن اخلّمؿ ك٘مقل ذم قمتؼ اًمر

 .( )حلؼ اعمرهتـ قمـ اعمرهقن، ومال كٜمٗمذ سمٖمػم رو٤مه يم٤مًمبٞمع

                                                   

 . 2/92اًمٕمٚمٛمٞم٦م، . يمِمػ إهار، ط: كٜمٔمر   ( )

  (.أ/ 8 )د : هن٤مك٦م (4)

ُمٙم٤من اًمٚمقطملم ( أ/82 )و( ب/ 8 )شمبدكٌؾ كٔمٝمر أٟمف طمّمؾ أصمٜم٤مء اًمتّمقكر، وم٤مٟمت٘مؾ اًمٚمقطم٤من رىمؿ : (د)ذم  (2)

 . : وًمذًمؽ ًمـ أقمتؼمه ُمـ اًمس٘مط، وؾم٠مصمب٧م أرىم٤مم إًمقاح يمام هل(أ/ 9 )و( ب/ 9 )رىمؿ 

 . اًمرهـ(: ط)ذم  (2)

 . هذا إن: (ط)ذم  ( )

ٟمٗمذ  يم٤من ُمقهاً إن : اًمٜمٗم٤مذ، وقمدُمف، واًمث٤مًم٨م: هقن، صمالصم٦م أىمقالًمٚمِم٤مومٕمٞم٦م ذم ُمس٠مًم٦م إقمت٤مق اًمراهـ ًمٚمٛمر ( )

احل٤موي اًمٙمبػم، : وكٜمٔمر.  2/2روو٦م اًمٓم٤مًمبلم، . اًمث٤مًم٨م أفمٝمره٤م: ىم٤مل اًمٜمقوي رمحف اهلل. وإٓ ومال

= 
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ىمققمف، ومٞمٛمٙمـ اًم٘مقل ذاك حيتٛمؾ اًمٗمسخ سمٕمد و واًمٗمرق ًمٜم٤م سملم هذا وسملم اًمبٞمع أن  

كتٛمٙمـ اعمرهتـ ُمـ ومسخف، واًمٕمتؼ ٓ حيتٛمؾ اًمٗمسخ سمٕمد وىمققمف، وهق  سم٤مٟمٕم٘م٤مده قمغم وضمفٍ 

ط صح٦م ؿ ًمف هذا احلٙمؿ ذم إصؾ، صمؿ ُمـ ْذ سٚم  وٓ ٟمُ ، هبذا اًمتٕمٚمٞمؾ كٚمٖمل أصؾ اًمٕمتؼ

، يم٤من هق سم٤مًمتٕمٚمٞمؾ كٖمػم طمٙمؿ إصؾ ( )اًمٕمٚم٦م أن ٓ كٙمقن ُمٖمػمًا طمٙمؿ إصؾ، وم٢مذا

ٟمف ٕ: ًمٖم٤مء دون آٟمٕم٘م٤مد قمغم وضمف اًمتقىمػ ُمٜمٕمٜم٤مه ُمـ اًمتٕمٚمٞمؾومٞمف اإل ( )احلٙمؿومٞمجٕمؾ 

وهق اُمتٜم٤مع اًمٚمزوم سمٕمد ، كٜمٕمدم سمف ذط صح٦م اًمتٕمٚمٞمؾ، وإن أصمب٧م سمف طمٙمؿ إصؾ

ومٝمذا ٓ شمّمقر ًمف ومٞمام ٓ حيتٛمؾ اًمٗمسخ سمٕمد وىمققمف، ، عمراقم٤مة طمؼ اعمرهتـ: آٟمٕم٘م٤مد ذم حمٚمف

ؾ ٕمٚم  ، وم٢من يم٤من كُ ( )وم٢من ذًمؽ قمٜمدٟم٤م ًمٞمس سمٚمٖمقٍ ، ( )اعمركضه قمغم إقمت٤مق إن ردّ  ( )ويمذًمؽ

، قمٜمدٟم٤م وذًمؽ همػم صحٞمٍح ، كتٖمػم سمف طمٙمؿ إصؾ ومٝمذا شمٕمٚمٞمٌؾ ، ًمٖم٤مء اًمٕمتؼ ُمـ اًمراهـإل

وهق شم٠مظمػم شمٜمٗمٞمذ اًمقصٞم٦م -ومٜمٛمٜمٕمف هبذا اًمٓمركؼ، وقمغم اًمقضمف اًمذي هق طمٙمؿ إصؾ 

هبذا  ومٙم٤مٟم٧م اعمامٟمٕم٦م صحٞمح٦مً ، رعٓ كٛمٙمٜمف إصمب٤مشمف هبذا اًمتٕمٚمٞمؾ ذم اًمٗم -قمـ ىمْم٤مء اًمدكـ

 .اًمٓمركؼ

                                                   

 . 9  /4اعمٓم٤مًم٥م،  : أؾمٜمك  / 

 .  42: : سمداك٦م اعمبتدي، ص2/22حتٗم٦م اًمٗم٘مٝم٤مء، : كٜمٔمر. كٜمٗمذ ُمٓمٚم٘م٤مً : وُمذه٥م احلٜمٗمٞم٦م 

 . نوم٢م: (ط)ذم ( ) 

 (. أ/448)ف : هن٤مك٦م (4)

 (. ب/224): سمداك٦م (2)

 . ويمذًمؽ إن اقمتؼمه سم٢مقمت٤مق اعمركض: أي: ذم ه٤مُمش إم (2)

 (.  4/42)ط : هن٤مك٦م. كٚمٖمق: (ط)ذم ( ) 
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 ومّمؾ ذم اعمٕم٤مرو٦م

ًمٚمامل  ب٤مً ومٞمٙمقن ُمقضمِ ، ُمْمٛمقنٍ  ل  آدُم ويمذًمؽ شمٕمٚمٞمؾ اخلّمؿ ذم ىمتؾ اًمٕمٛمد سم٠مٟمف ىمتُؾ 

ذم اخلٓم٠م ٓ كٛمٙمـ إجي٤مب ُمثؾ  أن   دهؾ اًمٓمر، وم٢من اًمٗمرق سملم اًمٗمرع وإصؾ ٕ( )يم٤مخلٓم٠م

اعم٤مل إٟمام :  إصؾ، وإومم أن ك٘مقل ذموهٜم٤م اعمثؾ ُمـ ضمٜمسف واضم٥ٌم ، ػ ُمـ ضمٜمسفاعمتٚمَ 

ًمٗمقات إصؾ، وهق هبذا اًمتٕمٚمٞمؾ كقضم٥م اعم٤مل ذم اًمٗمرع : قمام هق إصؾ ٗم٤مً ٚمَ ظم ( )وضم٥م

ط صح٦م اًمتٕمٚمٞمؾ أن إصؾ سم٤مًمتٖمٞمػم، وْذ  ( )حلٙمؿ ٌض ومٞمٙمقن ذم هذا اًمتٕمٚمٞمؾ شمٕمر  ، أصالً 

ُمـ  حلٙمؿ إصؾ، ومٜمٛمٜمٕمف ُمـ اًمتٕمٚمٞمؾ هبذا اًمٓمركؼ طمتك كٙمقن يمالُم٤مً  ُمتٕمرو٤مً  نٓ كٙمق

 .( )واهلل أقمٚمؿ، اإلٟمٙم٤مر صحٞمح٤مً  اًمس٤مئؾ قمغم طمد  

                                                   

 . 2 / إم، : كٜمٔمر. أن اًمقزم خمػم سملم اًم٘مّم٤مص واًمدك٦م واًمٕمٗمق: ُمذه٥م اًمِم٤مومٕمٞم٦م ذم اًم٘متؾ اًمٕمٛمد ( )

اعمٕمروم٦م، . اعمبسقط ًمٚمٛمّمٜمػ، ط: كٜمٔمر. أٟمف كقضم٥م اًم٘مّم٤مص، وٓ كقضم٥م اعم٤مل: ٜمٗمٞم٦موُمذه٥م احل 

 . 2/99: حتٗم٦م اًمٗم٘مٝم٤مء، 4 /4

 . جي٥م: (ط)ذم (4) 

 . كٕمرض سمحٙمؿ: (ط)ذم  (2)

 (. ف)و( ط)ذم  همػم ُمثب٧ٍم واهلل أقمٚمؿ، : ىمقًمف (2)
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 ومّمؾ ذم وضمقه دومع اعمٜم٤مىمْم٦م

ذم وضمقه دومع اعمٜم٤مىمْم٦م ومّمؾ
 ( )

 

 ومّمؾ ذم وضمقه دومع اعمٜم٤مىمْم٦م 

ن دًمٞمؾ اًمّمح٦م ومٞمٝم٤م سم٤مًمت٠مصمػم ٕ: ١مصمرةد قمغم اًمٕمٚمؾ اعمأن اعمٜم٤مىمْم٦م ٓ شمرِ  ( )ىمد ذيمرٟم٤م

: اًمٓمردك٦م ( )وإٟمام كرد اًمٜم٘مض قمغم اًمٕمٚمؾ، كرد قمغم اإلمج٤مع اًمث٤مسم٧م سم٤مإلمج٤مع، واًمٜم٘مض ٓ

 ( )وسم٤معمٜم٤مىمْم٦م كٜمٕمدم آـمراد، صمؿ شم٘مع احل٤مضم٦م إمم ُمٕمروم٦م دومع، ن دًمٞمؾ صحتٝم٤م آـمرادٕ

 .( )قمـ اًمٕمٚمؾ ُمٕمتؼماً  أو ؾم١مآً  اًمٜم٘مض صقرةً 

 د ٟم٘مْم٤مً قرَ ُمـ اًمٕمٚم٦م وسملم ُم٤م كُ  ( )ؼ سملم ُم٤م ذيمرهوم  واحل٤مصؾ ومٞمف أن اعمجٞم٥م ُمتك وَ 

وإذا مل كٛمٙمٜمف اًمتقومٞمؼ سمٞمٜمٝمام كٚمزُمف ؾم١مال قمٜمف،  وم٢مٟمف كٜمدومع اًمٜم٘مُض ، سملّمٍ  قمٚمٞمٝم٤م سمتقومٞمٍؼ 

اًمدقمقى واًمِمٝم٤مدة وسملم  ( )اًمٜم٘مض، سمٛمٜمزًم٦م اًمتٜم٤مىمض اًمذي ك٘مع ذم جمٚمس اًم٘م٤ميض سملم

ٍ  صحٞمٍح  ؿمٝم٤مدة اًمِمٝمقد، وم٢من ذًمؽ كٜمتٗمل سمتقومٞمٍؼ   .سملم 

 :صمؿ وضمقه اًمدومع أرسمٕم٦مٌ 

 .سمّمٞمٖمتف فم٤مهراً  سمام هق صم٤مسم٧ٌم  سمٛمٕمٜمك اًمقصػ اًمذي ضمٕمٚمف قمٚم٦مً  دومعٌ -

وهق ، وهل اًمتل ص٤مرت هب٤م طمج٦مً ، سمدًٓمتف ٛمٕمٜمك اًمقصػ اًمذي هق صم٤مسم٧ٌم سم ودومعٌ -

 .اًمت٠مصمػم اًمذي ىمٚمٜم٤م

                                                   

 . 2/99اًمٕمٚمٛمٞم٦م، . : يمِمػ إهار، ط489: : أصقل اًمبزدوي، ص 2/48شم٘مقكؿ إدًم٦م، : كٜمٔمر ( )

 . 4/422ىمركب٤ًم ذم أول سم٤مب وضمقه آقمؽماض قمغم اًمٕمٚمؾ،  (4)

 (. ف)ُمـ  ؾم٤مىمطٌ ، اًمٕمٚمؾ: ىمقًمف (2)

 . ُمٕمروم٦م وضمف دومع اًمٜم٘مض: (ط)وذم ، ُمٕمروم٦م دومع وضمف اًمٜم٘مض: (ف)ذم  (2)

 . 2/99اًمٕمٚمٛمٞم٦م، . ، يمِمػ إهار، ط488: أصقل اًمبزدوي، ص: كٜمٔمر ( )

 . ذيمر: (ط)ذم  ( )

 . ُمـ: (ط) ذم (2)

وجىِ انذفع 

 حأستع

انًُاقعح 

ال ذشد عهً 

انعهح 

 انًؤثشج

عهً  وذشد

 انطشدَح
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 ومّمؾ ذم وضمقه دومع اعمٜم٤مىمْم٦م

 .سم٤محلٙمؿ اًمذي هق اعم٘مّمقد ودومعٌ -

 .( )ض اعمٓمٚمقب سم٤مًمتٕمٚمٞمؾرَ ٖمسم٤مًم ودومعٌ -

شمثٚمٞمثف يم٤معمسح  ـ  َس ومال كُ ، ُمسٌح : وم٢مٟم٤م ٟم٘مقل، شمٙمرار اعمسح ( )ومبٞم٤من اًمقضمف إول ذم

اًمث٤مسم٧م  ( )اًمقصػ ( )سمٛمٕمٜمك ( )دومٕمف، ومٟم٘مْم٤مً  سم٤مٕطمج٤مر٤مء د قمٚمٞمف آؾمتٜمجقرَ سم٤مخلػ، ومٞمُ 

سمؾ ، ٓ ُمٕمتؼم سم٤معمسح سم٤مٕطمج٤مر، وم٢من ذم آؾمتٜمج٤مء ُمسٌح : ، وهق ىمقًمٜم٤مسمّمٞمٖمتف فم٤مهراً 

ُمٜمف ُمـ  ظمروج احلدث ُمـ همػم أن كتٚمقث رءٌ  ( )اعمٕمتؼم إزاًم٦م اًمٜمج٤مؾم٦م طمتك ًمق شمّمقر

سم٤معم٤مء سمٕمد إزاًم٦م قملم اًمٜمج٤مؾم٦م  ( )٦مفم٤مهر اًمبدن ٓ جي٥م اعمسح، واًمدًمٞمؾ قمٚمٞمف أن آؾمتٓم٤مسم

أن ذم اًمٕمْمق اعمٛمسقح ٓ كٙمقن اًمٖمسؾ سمٕمد اعمسح أومْمؾ،  ، وُمٕمٚمقمٌ ( )سم٤محلجر ومٞمف أومْمؾ

                                                   

سم٤مًمٖمرض اًمذي ىمّمد اعمٕمٚمؾ اًمتٕمٚمٞمؾ ٕضمٚمف وقمؼم اًمدسمقد رمحف اهلل قمـ هذا اًمقضمف (.  4/42)ط : هن٤مك٦م ( )

ووصػ . سم٤مًمٖمرض اعمٓمٚمقب سمذًمؽ احلٙمؿوقمؼم قمٜمف ومخر اإلؾمالم رمحف اهلل . وأصمب٧م احلٙمؿ سم٘مدره

. 22 /2اًمٕمٚمٛمٞم٦م، . ، طِمػ إهاريم: كٜمٔمر. اًمبخ٤مري شمٕمبػم اًمنظمز رمحف اهلل سم٠مٟمف إووح

 .  2/42شم٘مقكؿ إدًم٦م، : وكٜمٔمر

 . اًمدومع سم٤مًمقصػ: وُم٘مّمقده سم٤مًمقضمف إول(. ف)ُمـ  ؾم٤مىمطٌ ذم، : ىمقًمف (4)

 . ومٜمدومٕمف(: د)و (ط)، وذم (ف)واعمثب٧م ُمـ، ومٞمدومٕمف: إمذم  (2)

 (. أ/222): سمداك٦م (2)

 (. ب/ 8 )اًمٚمقح ، وىمد ٟمبٝم٧م إمم اًمتبدكؾ اًمذي وىمع هلذا اًمٚمقح ُمع (ب/ 9 )د : هن٤مك٦م ( )

 (. ب/428)ف : هن٤مك٦م( ) 

وذم همرك٥م . 22: اًمزاهر ذم همرك٥م أًمٗم٤مظ اًمِم٤مومٕمل، ص. و سم٤معم٤مءأآؾمتٜمج٤مء سم٤محلج٤مرة  :آؾمتٓم٤مسم٦م (2)

كٓمٞم٥م ضمسده مم٤م قمٚمٞمف ُمـ اخلََب٨م : ك٘مقل، ُمـ اًمٓمٞم٥م ٛمل اؾمتٓم٤مسم٦مً ؾُم (: 82 / )احلدك٨م ٓسمـ ؾمالم 

 . سم٤مٓؾمتٜمج٤مء

 . 9/ اعمٕمروم٦م، . اعمبسقط ًمٚمٛمّمٜمػ، ط: كٜمٔمر (8)

ذطثُقاخ 

عهً انىجّ 

ول يٍ األ

 انذفع
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د قمٚمٞمف ُم٤م قرَ كُ ، ٟمجٌس  ٟمف ظم٤مرٌج ٕ: ويمذًمؽ إذا ىمٚمٜم٤م ذم اخل٤مرج ُمـ همػم اًمسبٞمٚملم إٟمف طمدٌث 

: هق ىمقًمٜم٤مو، ودومع هذا اًمٜم٘مض سمٛمٕمٜمك اًمقصػ فم٤مهراً ، إذا مل كسؾ قمـ رأس اجلرح

 إٟمام اخل٤مرج ُم٤م كٗم٤مرُق ، وًمٞمس سمخ٤مرٍج  ،اجلٚمد قمٜمف ( )ًمت٘منم   ( )فم٤مهرٌ  ( )، ومام مل كسؾظم٤مرٌج 

 اجلٚمد قمـ ، وم٢مذا شم٘منم  دمٌ  ورم يمؾ قمرٍق  ( ) سمّٚم٦مٌ ُمـ اجلٚمد  وحت٧م يمؾ ُمقوعٍ ، ُمٙم٤مٟمف

ن اًمذي يم٤م ومع اًمبٜمٞم٤منُ ـ كٙمقن ذم اًمبٞم٧م إذا رُ يمٛمَ ، ومال كٙمقن ظم٤مرضم٤مً  ،فمٝمر ُم٤م حتتف ،ُمقوعٍ 

ُمـ اًمبٞم٧م إذا وم٤مرق  ك ظم٤مرضم٤مً سٛم  ، وإٟمام كُ وٓ كٙمقن ظم٤مرضم٤مً  كٙمقن فم٤مهراً  ،سمف هق ُمستؽماً 

ٕمٓمك ًمف ُمـ ُمٙم٤مٟمف ٓ كُ  ٟمف ُم٤م مل كٍم ظم٤مرضم٤مً ٕ: ُمٙم٤مٟمف، وهلذا ٓ جي٥م شمٓمٝمػم ذًمؽ اعمقوع

 .( )طمٙمؿ اًمٜمج٤مؾم٦م

 ـمٝم٤مرةٌ أٟمف . ُمسٌح : ، وم٢من شم٠مصمػم ىمقًمٜم٤مذم هذكـ اًمٗمّمٚملم أكْم٤مً : ( )وسمٞم٤من اًمقضمف اًمث٤مين

أٓ شمرى أٟمف ٓ شم٠مصمػم ًمٚمٛمسح ذم : قمغم اًمتخٗمٞمػ وهل ُمبٜمٞم٦مٌ ، همػم ُمٕم٘مقًم٦م اعمٕمٜمك طمٙمٛمٞم٦مٌ 

                                                   

 . ومٝمق: (ط)ذم سمٕمده٤م  ( )

 . ـم٤مهر: (ط)و (ف)ذم  (4)

 . ًمت٘مِمػم: (ط)ذم  (2)

: سَمٚم ف سم٤معم٤مء وهمػمه: ُك٘م٤مل. ُمْمبقـم٦ٌم ذم إم سمٗمتح اًمب٤مء، وًمٕمؾ إومم يمنه٤م: ٕهن٤م ُمـ اًمبٚمؾ، وهق اًمٜمداوة (2)

 . ب: شم٤مج اًمٕمروساًمّمح٤مح: ًمس٤من اًمٕمر: ذم "سمٚمؾ"كٜمٔمر ُم٤مدة . َكُبٚم ف سَمالًّ وسمِٚم ٦م

ومس٤مل ُمٜمٝم٤م ُم٤مء أو ، ىمنمت ٟمٗمٓم٦مٌ : شاجل٤مُمع اًمّمٖمػم»ىم٤مل حمٛمد رمحف اهلل ذم (: 8 / )ذم اعمحٞمط اًمؼمه٤مين  ( )

ط اًمسٞمالن ٟٓمت٘م٤مض همػمه قمـ رأس اجلرح، كٜمت٘مض اًمقوقء، وإن مل كسؾ ٓ كٜمت٘مض اًمقوقء، وَذَ 

وىم٤مل . صم٦م رمحٝمؿ اهلل، وإٟمف اؾمتحس٤منوهذا ُمذه٥م قمٚمامئٜم٤م اًمثال. اًمقوقء ذم اخل٤مرج ُمـ همػم اًمسبٞمٚملم

اجل٤مُمع اًمّمٖمػم : وكٜمٔمر. إذا قمال وفمٝمر قمغم رأس اجلرح كٜمت٘مض ووقءه، وهق اًم٘مٞم٤مس: زومر رمحف اهلل

 . 8 / : حتٗم٦م اًمٗم٘مٝم٤مء، 24/ ُمع ذطمف اًمٜم٤مومع اًمٙمبػم، 

 . وهق اًمدومع سمٛمٕمٜمك اًمقصػ ( )

 ذطثُقاخ

عهً انذفع 

تًعًُ 

انىصف 

 انًؤثش
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ى سمبٕمض اعمحؾ ًمٚمتخٗمٞمػ، ومال ، وأٟمف كت٠مد  إصمب٤مت صٗم٦م اًمٓمٝم٤مرة سمٕمد شمٜمجس اعمحؾ طم٘مٞم٘م٦مً 

سم٤مؾمتٕمامل  ( )وهلذا ٓ كتؿ، ن اعمٓمٚمقب هٜم٤مك إزاًم٦م قملم اًمٜمج٤مؾم٦مٕ: كرد قمٚمٞمف آؾمتٜمج٤مء

ض، ومب٤مقمتب٤مر آؾمتٞمٕم٤مب ومٞمف واًم٘مّمد إمم شمٓمٝمػم اعمحؾ بٕمٕمض اعمحؾ دون اًماحلجر ذم سم

، ( )اعمٖمسقًم٦م دون اعمسح إقمْم٤مءآؾمتٜمج٤مء اًمٖمسؾ ذم  سم٢مزاًم٦م طم٘مٞم٘م٦م اًمٜمج٤مؾم٦م قمٜمف كِمبف

وهق وضمقب اًمتٓمٝمػم ذم ذًمؽ ، سم٤مًمت٠مصمػم هل٤م يم٤من طمج٦مً ، اخل٤مرج اًمٜمجس: ويمذًمؽ ىمقًمٜم٤م

ووضمقب اًمتٓمٝمػم ذم اًمبدن ، وع ًمٚمتٓمٝمػم واضم٥ٌم همسؾ ذًمؽ اعمق ( )اعمقوع، وم٢من سم٤مإلمج٤مع

 ( )ٟمف مل جي٥مٕ: ، ومٞمٜمدومع ُم٤م إذا مل شمسؾ اًمٜمج٤مؾم٦ميسم٤مقمتب٤مر ُم٤م كٙمقن ُمٜمف ٓ حيتٛمؾ اًمتجزّ 

 .هٜم٤مك شمٓمٝمػم ذًمؽ اعمقوع سم٤مًمٖمسؾ

ومٙمٞمػ كٙمقن  ،ًمٚمٕمٚم٦م ومٕمرومٜم٤م أٟمف اٟمٕمدم احلٙمؿ ٟٓمٕمدام اًمٕمٚم٦م، وهذا كٙمقن ُمرضمح٤مً 

 .( )ٞمح اًمٕمٚم٦م اًمتل شمٜمٕمٙمس قمغم اًمٕمٚم٦م اًمتل ٓ شمٜمٕمٙمسوؾمٜم٘مرر هذا ذم سمٞم٤من شمرضم! ؟ٟم٘مْم٤مً 

 

                                                   

 . شمتؿ: (ط)ذم  ( )

 . ًمف: (ط)ذم سمٕمده٤م (4) 

 . 22: ٤مع ٓسمـ اعمٜمذر، صاإلمج: كٜمٔمر (2)

 (. 4/422)ط : هن٤مك٦م (2)

. يمِمػ إهار، ط: وكٜمٔمر سمٞم٤مٟم٤ًم هلذا اًمقضمف سمّمقرٍة أووح ذم.  4 : ؾمٞم٠ميت ذم سم٤مب شمرضمٞمح اًمٕمٚم٦م، ص ( )

 . 24 /2اًمٕمٚمٛمٞم٦م، 
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 عمٜم٤مىمْم٦مومّمؾ ذم وضمقه دومع ا

ومٞمّمح ، أٟمف كقمٌ : ؾ سمف ذم اًمٜمذر سمّمقم كقم اًمٜمحرومٞمام كٕمٚم  : ( )وسمٞم٤من اًمقضمف اًمث٤مًم٨م

، ووضمف اًمدومع ( )د قمٚمٞمف كقم احلٞمض ٟم٘مْم٤مً قرَ ، ومٞمُ إك٤مميمس٤مئر ، إًمٞمف ( )سم٤مًمّمقم إو٤موم٦م اًمٜمذر

وذًمؽ اًمٞمقم ، و٤موم٦م اًمٜمذر سم٤مًمّمقم إًمٞمفوهق صح٦م إ، سم٤محلٙمؿ اًمذي هق اعم٘مّمقد سم٤مًمتٕمٚمٞمؾ

وإن  ،كّمح ٟمذره٤م. أن أصقم همداً  هلل قمكم  : كّمح إو٤موم٦م اًمٜمذر سم٤مًمّمقم إًمٞمف، وم٢مهن٤م ًمق ىم٤مًم٧م

 .( )إمم احلٞمض ٓ إمم اًمٞمقم سم٤مإلو٤موم٦مطم٤مو٧م ُمـ اًمٖمد، وإٟمام ومسد ٟمذره٤م 

خترج ومال ، قم٘مد اًمٙمت٤مسم٦م حيتٛمؾ اًمٗمسخ: ذم اًمتٙمٗمػم سم٤معمٙم٤مشم٥م، ومٜم٘مقل ُؾ ٕمٚم  ويمذًمؽ كُ 

ى سمٕمض سمدل ُم٤م إذا أد  : د قمٚمٞمف ٟم٘مْم٤مً قرَ ، ومٞمُ واإلضم٤مرةاًمرىمب٦م ُمـ ضمقاز اًمتٙمٗمػم سمٕمت٘مٝم٤م يم٤مًمبٞمع 

 شمٙمقن حمالً  رج اًمرىمب٦م ُمـ أنْ ٓ خُي  ( )وهق أن هذا اًمٕم٘مد، اًمٙمت٤مسم٦م، وـمركؼ اًمدومع سم٤محلٙمؿ

اًمٕم٘مد ٓ خيرج اًمرىمب٦م ُمـ ذًمؽ، وًمٙمـ ُمٕمٜمك اعمٕم٤موو٦م هق اًمذي  ( )ًمٚمتٙمٗمػم هب٤م، وهٜم٤مك

                                                   

 أن كدومع اعمٕمٚمؾ ُم٤م كرد قمٚمٞمف ُمـ اًمٜم٘مض سمٛمٜمع قمدم: ىم٤مل اًمبخ٤مري ذم شمٗمسػم هذا اًمقضمف. اًمدومع سم٤محلٙمؿوهق ( ) 

 سمؾ احلٙمؿ ُمقضمقدٌ  ،ؿ أن اًمقصػ إن وضمد مل كقضمد طمٙمٛمفٓ أؾمٚم  : سم٠من ك٘مقل، احلٙمؿ ذم صقرة اًمٜم٘مض

 . 22 /2اًمٕمٚمٛمٞم٦م، . ، طيمِمػ إهار. شم٘مدكراً  ومٞمٝم٤م أكْم٤مً 

 (. ط)ُمـ  ؾم٤مىمطٌ سم٤مًمّمقم، : ىمقًمف (4)

 (. ب/222): سمداك٦م (2)

 . 84/ سمدائع اًمّمٜم٤مئع، :  9، 2/98: اعمبسقط ًمٚمٛمّمٜمػ، 4/422اعمبسقط ًمٚمِمٞمب٤مين، : كٜمٔمر (2)

 (. أ/429)ف : هن٤مك٦م ( )

 . وهٜم٤م: (ط)ذم  ( )

ذطثُقاخ 

عهً انذفع 

 تانحكى
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 ومّمؾ ذم وضمقه دومع اعمٜم٤مىمْم٦م

ون قمـ هذا اًمٜمقع ُمـ كٕمؼم   ( )ٜمع صح٦م اًمتٙمٗمػم سمذًمؽ اًمتحركر، وسمٕمض أهؾ اًمٜمٔمركٛم

 .، ووم٘مٝمف ُم٤م ذيمرٟم٤مٟم٘مْم٤مً  اإلومرادومال كرد قمٚمٞمف ، اًمتٕمٚمٞمؾ ًمٚمجٛمٚم٦م ( )ٕن  : اًمدومع

ٚمٜم٤م سمف اخل٤مرج ُمـ همػم اًمسبٞمٚملم، وم٢مٟمف ومٞمام قمٚم  : ُمـ اًمدومع ( )وسمٞم٤من اًمقضمف اًمراسمع

قرد قمٚمٞمف دم آؾمتح٤مو٦م ُمع ، ومٞمُ ( )ج ُمـ اًمسبٞمٚملميم٤مخل٤مر ومٞمٙمقن طمدصم٤مً ، ٟمجٌس  ظم٤مرٌج 

 .سم٘م٤مء اًمقىم٧م ٟم٘مْم٤مً 

طمٙمٛمف إمم ُم٤م  ( )وًمٙمـ كت٠مظمر ،قمٜمدٟم٤م ذًمؽ طمدٌث  أن  : أطمدمه٤م: وًمٚمدومع ومٞمف وضمٝم٤من

وإن مل كٙمـ ظمروج ، اًمٓمٝم٤مرة سمٕمد ظمروج اًمقىم٧م ( )وهلذا شمٚمزُمف، سمٕمد ظمروج اًمقىم٧م

٠مظمر قمٜمف، ومٝمذا اًمدومع ُمـ مجٚم٦م اًمقضمف كت وشم٤مرةً ، كتّمؾ سم٤مًمسب٥م ، واحلٙمؿ شم٤مرةً اًمقىم٧م طمدصم٤مً 

أن اعم٘مّمقد هبذا اًمتٕمٚمٞمؾ اًمتسقك٦م سملم اًمٗمرع : واًمث٤مين، سم٤مجلٛمٚم٦م اًمث٤مًم٨م سمبٞم٤من أٟمف طمدٌث 

                                                   

إن اًمٕمٚم٦م اعمٜمّمقسم٦م : وهق ُمٕمٜمك ىمقل أهؾ اًمٜمٔمر: )سمٕمد أن ذيمر اعمس٠مًم٦م( 2/422)ىم٤مل اًمدسمقد ذم اًمت٘مقكؿ  ( )

 . (ًمٚمجٛمٚم٦م ٓ شمٜم٘مض سم٤مإلومراد

 . سم٠من: (ط)ذم  (4)

سم٠من ، ٤مًمٖمرضوم : )ري ذم شمٗمسػم ُمٕمٜمك هذا اًمقضمف، ىم٤مل اًمبخ٤ماًمدومع سم٤مًمٖمَرض اعمٓمٚمقب سم٤مًمتٕمٚمٞمؾهق و(2) 

اًمٗمرع سم٤مٕصؾ واًمتسقك٦م سمٞمٜمٝمام ذم اعمٕمٜمك اعمقضم٥م ًمٚمحٙمؿ وىمد  اًمٖمرض ُمـ هذا اًمتٕمٚمٞمؾ إحل٤مق: ك٘مقل

. قمٚمٞمف قمغم إصؾ اًمذي هق جمٛمعٌ  ومٝمق واردٌ ، قمغم اًمٗمرع اًمذي هق حمؾ اخلالف ومام كرد ٟم٘مْم٤مً ، طمّمؾ

اًمٕمٚمٛمٞم٦م، . ، طيمِمػ إهار . ( اجلقاب ًمٜم٤م ذم حمؾ اًمٜمزاعوم٤مجلقاب اًمذي ًمٚمخّمؿ ذم حمؾ اًمقوم٤مق هق 

2/ 2  . 

 . 28 / : طم٤مؿمٞم٦م اسمـ قم٤مسمدكـ،   / اهلداك٦م ذح اًمبداك٦م، : كٜمٔمر (2)

 (. أ/ 9 )د : هن٤مك٦م ( )

 . أن اًمْمٛمػم كٕمقد قمغم اًمدم: وشمقضمٞمف ُم٤م ذم إم. كٚمزُمٝم٤م: (د)و( ف)شمٚمزُمٝم٤م، وذم : (ط)ذم  ( )

ذطثُقاخ 

عهً انذفع 

تانغشض 

انًطهىب 

تانرعهُم ونّ 

 وجهاٌ
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 ومّمؾ ذم وضمقه دومع اعمٜم٤مىمْم٦م

 ُمقضمب٤مً  كٙمقن طمدصم٤مً  ،دائامً  ( )وإصؾ وىمد ؾمقكٜم٤م، وم٢من اخل٤مرج اعمٕمت٤مد ُمـ اًمسبٞمؾ إذا يم٤مٟم٧م

 واًمذي هق ظم٤مرٌج  ،عمٕمت٤مدًمٚمٓمٝم٤مرة سمٕمد ظمروج اًمقىم٧م ٓ ذم اًمقىم٧م، ومٙمذًمؽ اًمذي هق همػم ا

 .ُمـ همػم ؾمبٞمؾٍ 

ٓ كدظمؾ  ،رٌ يمْ إٟمف ذِ : سم٘مقًمٜم٤م ( )اإلظمٗم٤مء٦م ذم اًمت٠مُملم ٜم ٚمٜم٤م ذم أن اًمُس قمٚم   ( )إذا ( )ويمذًمؽ

 ( )ن اًمٖمرض اًمتسقك٦م سملم اًمت٠مُملمٕ: ( )هب٤م اإلُم٤مماًمتٙمبػمات اًمتل جيٝمر  ( )وٓ إذانقمٚمٞمف 

 اإلُم٤ممضمٝمر  ، إٓ إن  وذًمؽ صم٤مسم٧ٌم  ،اإلظمٗم٤مءذم أن إصؾ هق  ( )إذيم٤مروسملم ؾم٤مئر 

ـٍ  إلقمالمسمؾ ، سم٤مًمتٙمبػمات ٓ ٕهن٤م ذيمرٌ  ـٍ  ُمـ ظمٚمٗمف سم٤مٟٓمت٘م٤مل ُمـ ريم  سم٤مٕذان، واجلٝمر إمم ريم

سم٤مًمتٙمبػمات وٓ  وٓ جيٝمر اعمٜمٗمرد، ، وهلذا ٓ جيٝمر اعم٘متدي سم٤مًمتٙمبػماتيمذًمؽ أكْم٤مً  واإلىم٤مُم٦م

                                                   

 . يم٤مٟم٧م: (ط)ذم ( ) 

 . ويمذا: (ط)ذم  (4)

 (. ف)ُمـ  ؾم٤مىمطٌ إذا، : ىمقًمف (2)

أم اًمسٜم٦م اإلظمٗم٤مت؟ ، كِمػم إمم اخلالف سمٞمٜمٝمؿ وسملم اًمِم٤مومٕمل طمقل اًمت٠مُملم ذم اًمّمالة، هؾ جيٝمر سمف (2)

ٜم٦م اإلظمٗم٤مت: ومٕمٜمدهؿ : واعم٤مًمٙمٞم٦م ذم إفمٝمر، وواوم٘مٝمؿ اعم٤مًمٙمٞم٦م ذم ىمقل، وقمٜمد اًمِم٤مومٕمٞم٦م واحلٜم٤مسمٚم٦م، اًمس 

 . اجلٝمر

: اًمت٤مج 2 2/ : اعمٖمٜمل ٓسمـ ىمداُم٦م، 422/ : سمدائع اًمّمٜم٤مئع، 2  /4عمٓمٚم٥م، هن٤مك٦م ا: كٜمٔمر

 . 4/422واإليمٚمٞمؾ، 

 (. د)ُمـ  ؾم٤مىمطٌ ، ٓ: ىمقًمف ( )

 . اإلُم٤ممهب٤م جيٝمر : (ط)ذم  ( )

 (. 4/428)ط : هن٤مك٦م (2)

  .إطمٙم٤مم: (ف)ذم  (8)
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 ومّمؾ ذم وضمقه دومع اعمٜم٤مىمْم٦م

وهق اًمتسقك٦م سملم ، سم٤مًمتٕمٚمٞمؾ ( )ٓمٚمقباًمٜم٘مض سمبٞم٤من اًمٖمرض اعم ( )، ومٞمٜمدومعواإلىم٤مُم٦م سم٤مٕذان

 .هذا اًمذيمر وسملم ؾم٤مئر أذيم٤مر اًمّمالة

وسمٕمض أهؾ اًمٜمٔمر
( )

ُم٘مّمقدٟم٤م هبذا اًمتٕمٚمٞمؾ اًمتسقك٦م سملم : ومٞم٘مقًمقن، كٕمؼمون قمـ هذا 

ٜم٤م ذم ُمقوع اًمتٕمٚمٞمؾ، ومٞمتبلم ٜم٤م سمٞمٜمٝمام ذم ُمقوع اًمٜم٘مض يمام ؾمقكّ وىمد ؾمقكّ ، اًمٗمرع وإصؾ

 .( )اًمتٜم٤مىمض، واهلل أقمٚمؿكٜمدومع سمف  سمف وضمف اًمتقومٞمؼ سمٓمركٍؼ 

  

                                                   

 . ومٞمدومع: (ط) ذم ( )

 (. أ/222): سمداك٦م (4)

 .  22: : اًمتبٍمة، ص4/424اعمٕمتٛمد،  : 2/42اًمت٘مقكؿ، : كٜمٔمر (2)

  (.د)و( ف)ذم  همػم ُمثب٧ٍم واهلل أقمٚمؿ، : ىمقًمف (2)
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  ومّمؾ ذم وضمقه دومع اعمٜم٤مىمْم٦م

 

 

 

 

 

 

 باب الرتجيح 
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 سم٤مب اًمؽمضمٞمح

 ( )اًمؽمضمٞمح سم٤مب

 سم٤مب اًمؽمضمٞمح 

 :اًمٙمالم ذم هذا اًمب٤مب ذم ومّمقل: ىم٤مل رمحف اهلل

ذم سمٞم٤من ُم٤م ك٘مع سمف اًمؽمضمٞمح، : ، واًمث٤مينوذكٕم٦مً  اًمؽمضمٞمح ًمٖم٦مً ذم ُمٕمٜمك : أطمده٤م

ُمـ  ذم سمٞم٤من ُم٤م هق وم٤مؾمدٌ : ذم سمٞم٤من اعمخٚمص ُمـ شمٕم٤مرض ك٘مع ذم اًمؽمضمٞمح، واًمراسمع: واًمث٤مًم٨م

 .ضمقه اًمؽمضمٞمحو

 ذم أطمد ضم٤مٟمبل اعمٕم٤مدًم٦م وصٗم٤مً  إفمٝم٤مر ومْمؾٍ : اًمؽمضمٞمح ًمٖم٦مً شمٗمسػم : ومٜم٘مقلإول، وم٠مُم٤م 

كتح٘مؼ هب٤م اًمتٕم٤مرض، صمؿ كٔمٝمر ذم أطمد اجل٤مٟمبلم  قمـ مم٤مصمٚم٦مٍ  قمب٤مرةً  ( )، ومٞمٙمقن هق( )ٓ أصالً 

سمف اعمامصمٚم٦م أو شمثب٧م  ،ومٞمام حتّمؾ سمف اعمٕم٤مرو٦م ،شمٚمؽ اًمزك٤مدة سمٜمٗمسٝم٤م ( )ٓ شم٘مقم قمغم وضمفٍ  زك٤مدةٌ 

 ( )سمٕمد صمبقت اعمٕم٤مدًم٦م سملم قمـ زك٤مدةٍ  وم٢مٟمف قمب٤مرةٌ ، اًمرضمح٤من ذم اًمقزن :سملم اًمِمٞمئلم، وُمٜمف

وٓ كدظمؾ حت٧م اًمقزن ، اعمامصمٚم٦م اسمتداءً  ( )٤مهبٓ شم٘مقم  وشمٚمؽ اًمزك٤مدة قمغم وضمفٍ ، يمٗمتل اعمٞمزان

                                                   

: سمذل 242 /4: ُمٞمزان إصقل،  4/22، اًمؼمه٤من: 2/422شم٘مقكؿ إدًم٦م، : ر ذم هذا اًمب٤مبكٜمٔم ( )

: اعمحّمقل 2/429: اإلطمٙم٤مم ًممُمدي، 29 : ، صاعمحّمقل ٓسمـ اًمٕمريب:    : اًمٜمٔمر، ص

: ذح خمتٍم اًمروو٦م،  22 /2: اًمقاذم ًمٚمسٖمٜم٤مىمل، 242ذح شمٜم٘مٞمح اًمٗمّمقل،  :292/ ًمٚمرازي، 

، اًمبحر اعمحٞمط:  4  /2: ضم٤مُمع إهار، 2  /2اًمٕمٚمٛمٞم٦م، . ، طيمِمػ إهار: 82 /2

 . 2/89، شمٞمسػم اًمتحركر:  2 /8

 . ًمس٤من اًمٕمرب: خمت٤مر اًمّمح٤مح: ُم٘م٤مكٞمس اًمٚمٖم٦م: ذم "رضمح"كٜمٔمر ُم٤مدة  (4)

 (. ط)و( ف)ب٧ٍم ذم هق، همػم ُمث: ىمقًمف (2)

 . ك٘مقم: (د)ذم  (2)

 . ُمـ: (د)ذم  ( )

 . ُمٜمٝم٤م(: ط)وذم (. ب/429)ف : هن٤مك٦م ( )

ذعشَف 

 انرشجُح نغح
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 سم٤مب اًمؽمضمٞمح

ن ود ا ٕٟمحق احلب٦م ذم اًمٕمنمة، وهذ، سمٜمٗمسف ذم اًمٕم٤مدة قمـ اعمزكد قمٚمٞمف ُم٘مّمقداً  ُمٜمٗمرداً 

كٔمٝمر ذم اًمقزن أو اًمٙمٞمؾ سمٕمد وضمقد  اًمؽمضمٞمح اًمتٓمٗمٞمػ، وإٟمام كٙمقن اًمتٓمٗمٞمػ سمٜم٘مّم٤منٍ 

ٓ شمٜمٕمدم سمف اعمٕم٤مرو٦م، ومٙمذًمؽ  سم٤مًمٓمركؼ اًمذي شمثب٧م سمف اعمامصمٚم٦م قمغم وضمفٍ  ،اعمٕم٤مرو٦م

ٓ شم٘مقم سمف اعمامصمٚم٦م وٓ كٜمٕمدم سمٔمٝمقره أصؾ  قمغم وضمفٍ  كٙمقن سمزك٤مدة وصٍػ  :اًمرضمح٤من

سؿ  كُ  اعمٕم٤مرو٦م، وهلذا مل
ن اعمامصمٚم٦م ٕ: رضمح٤مٟم٤مً  اجل٤مٟمبلم ( )قمغم اًمٕمنمة ذم أطمد درهؿٍ  زك٤مدةُ  ( )

 .ن اعمامصمٚم٦م ٓ شم٘مقم هب٤م قم٤مدةً ٕ: زك٤مدة احلب٦م وٟمحقه٤م رضمح٤مٟم٤مً  ( )سٛمك، وكُ شم٘مقم سمف أصالً 

، وم٢من اًمٜمبل قمٚمٞمف ( )ٓ أصالً  شمٙمقن وصٗم٤مً  قمـ زك٤مدةٍ  قمب٤مرةٌ : هق ذم اًمنمكٕم٦م ًمؽويمذ

وهلذا ، ( )ش زن وأرضمح، وم٢مٟم٤م ُمٕمنم إٟمبٞم٤مء هٙمذا ٟمزن» : ( )انل ًمٚمقز  اًمّمالة واًمسالم ىم٤م

                                                   

 . ٓ شمسٛمك: (ط)ذم  ( )

 (. 4/429)ط : هن٤مك٦م(4) 

 . وشمسٛمك: (ط)ذم (2) 

 .   4/4اًمٕمٚمٛمٞم٦م، . : ذح اًمتٚمقكح قمغم اًمتقوٞمح، ط   /2اًمٕمٚمٛمٞم٦م، . يمِمػ إهار، ط: كٜمٔمر (2)

اًمبحر اعمحٞمط، . هق شم٘مقك٦م إطمدى اإلُم٤مرشملم قمغم إظمرى سمام ًمٞمس فم٤مهراً : ٌم سم٘مقًمفوقمرومف اًمزريم 

8/ 2  . 

 . ًمٚمقازن: (ط)ذم ( ) 

ك )، رواه أسمق داود . . وم٢مٟم٤م ُمٕمنم إٟمبٞم٤مء: مل أضمده هبذا اًمٚمٗمظ، وهق ُمروي  ذم يمت٥م احلدك٨م سمدون ىمقًمف ( )

ك اًمبٞمقع، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم ) ، واًمؽمُمذي (2228اًمبٞمقع، سم٤مب ذم اًمرضمح٤من سم٤مًمقزن واًمقزن سم٤مٕضمر، رىمؿ 

، واسمـ (94 2ك اًمبٞمقع، سم٤مب اًمرضمح٤من ذم اًمقزن، رىمؿ )، واًمٜمس٤مئل ( 22 اًمرضمح٤من ذم اًمقزن، رىمؿ 

: ؾمقكد سمـ ىمٞمس ىم٤مل، يمٚمٝمؿ ُمـ طمدك٨م (4442ك اًمتج٤مرات، سم٤مب اًمرضمح٤من ذم اًمقزن، رىمؿ )ُم٤مضمف 

كٛمٌم ومس٤موُمٜم٤م سمناوكؾ،  ومج٤مءٟم٤م رؾمقل اهلل ، ٙم٦موم٠مشمٞمٜم٤م سمف ُم، ُمـ هجر اً ضمٚمب٧م أٟم٤م وخمروم٦م اًمٕمبدي سمزّ 

وىم٤مل . ، واًمٚمٗمظ ٕيب داودش ِزْن َوَأْرضِمْح  » كزن سم٤مٕضمر، وم٘م٤مل ًمف رؾمقل اهلل  رضمٌؾ  ؿ  ومبٕمٜم٤مه، وصمَ 

= 

ذعشَف 

انرشجُح فٍ 

 انششع
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سمسببف،  ٓ ُم٘مّمقداً  شم٘مقم وصٗم٤مً  زك٤مدةٌ  : ٕٟمفٓ كثب٧م طمٙمؿ اهلب٦م ذم ُم٘مدار اًمرضمح٤من

يم٤من  سمخالف زك٤مدة اًمدرهؿ قمغم اًمٕمنمة، وم٢مٟمف كثب٧م ومٞمف طمٙمؿ اهلب٦م طمتك ًمق مل كٙمـ ُمتٛمٞمزاً 

، سم٤مًمقزن وم٢مٟمف كٙمقن ُم٘مّمقداً ، سمف اعمامصمٚم٦م ( )مم٤م شم٘مقم ٕٟمف :احلٙمؿ ومٞمف يم٤محلٙمؿ ذم هب٦م اعمِم٤مع

وًمٞمس ذًمؽ إٓ اهلب٦م، وم٢من ىمْم٤مء اًمٕمنمة  ( )ذم اًمتٛمٚمٞمؽ سمسببف ومال سمد ُمـ أن جيٕمؾ ُم٘مّمقداً 

، ومتبلم  ( )كٙمقن سمٛمثٚمٝم٤م قمنمة
 زك٤مدة وصٍػ  : ٕٟمفأن سم٤مًمرضمح٤من ٓ كٜمٕمدم أصؾ اعمامصمٚم٦م ( )

وٓ كٙمقن ، سم٤مًمقزن شمٜمٕمدم سمف اعمامصمٚم٦م ُم٘مّمقداً وُم٤م كٙمقن ، سمٛمٜمزًم٦م زك٤مدة وصػ اجلقدة

 ضمذًمؽ ُمـ اًمر
ٍ
 .ح٤من ذم رء

ٓ كّمٚمح  ًمٚمحٙمؿ اسمتداءً  إن ُم٤م كّمٚمح قمٚم٦مً : إطمٙم٤ممذم  ( )وقمغم هذا ىمٚمٜم٤م ذم اًمٕمٚمؾ 

 .( )ًمٚمحٙمؿ ُمقضمب٦مً  ٓ كّمٚمح قمٚم٦مً  وإٟمام كٙمقن اًمؽمضمٞمح سمام، ًمٚمؽمضمٞمح سمف

 أرسمٕم٦مً  أظمروأىم٤مم ، ىم٤مم ؿم٤مهدكـ ًمق ألْم وسمٞم٤من ذًمؽ ذم اًمِمٝم٤مدات، وم٢من أطمد اعمدقمٞمَ 

 شم٤مُم٦مٌ  ن زك٤مدة اًمِم٤مهدكـ ذم طم٘مف قمٚم٦مٌ ٕ: ( )أرسمٕم٦مٌ  ( )ؿمٝمد سمف اًمذيمل كؽمضمح ، ُمـ اًمِمٝمقد

                                                   

ـٌ صحٞمٌح : اًمؽمُمذي  . طمدك٨ٌم طمس

 . ك٘مقم: (د)ذم  ( )

 (. ب/222): سمداك٦م (4)

 (. ب/82 )د : هن٤مك٦م (2)

 . ومٞمتبلم: (ط)ذم (2) 

 . اًمتٕمٚمٞمؾ: (د)و (ف)ذم ( )

: شمٞمسػم اًمتحركر، 2 2/4: اًمت٘مركر واًمتحبػم، 2  /2اًمٕمٚمٛمٞم٦م، . اًمبزدوي ُمع اًمٙمِمػ، ط: كٜمٔمر ( )

2/9  . 

 . ًمف(: د)و( ط)ذم  (2)

سمٕمض احلٜمٗمٞم٦م يم٤مًمٙم٤ميمل، واعمحبقيب، طمٙمٞم٤م اإلمج٤مع ذم قمدم اًمؽمضمٞمح سمٙمثرة اًمِمٝمقد، واًمّمحٞمح أن ذم  (8)

= 

ذطثُقاخ 

عهً ياال 

َصهح 

 نهرشجُح
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: اعمدقمٞملم ٕطمد واطمدٍ  ًمٚمحج٦م ذم ضم٤مٟمبف، ويمذًمؽ زك٤مدة ؿم٤مهدٍ  ومال كّمٚمح ُمرضمح٤مً ، ًمٚمحٙمؿ

ٟمام ك٘مع اًمؽمضمٞمح سمام وإأصاًل، ومال ك٘مع اًمؽمضمٞمح سمف أصاًل، سمف احلج٦م  ُمـ ضمٜمس ُم٤م شم٘مقم ٕٟمف

شمتٕم٤مرض ؿمٝم٤مدة  أنْ  وذًمؽ ذم، ُمٕمٜمك اًمّمدق ذم اًمِمٝم٤مدة يأو ك٘مق   ،ريمـ احلج٦م يك٘مق  

قمدًملم، وم٢مٟمف كؽمضمح  ، وأظمرـأىم٤مم أطمد اعمدقمٞملم ُمستقركْ  سم٠منْ ، اعمستقر ُمع ؿمٝم٤مدة اًمٕمدل

 .( )سمٔمٝمقر ُم٤م ك١ميمد ُمٕمٜمك اًمّمدق ذم ؿمٝم٤مدة ؿمٝمقده: اًمٕمدٓن ( )ؿمٝمد ًمف اًمذي

                                                   

 . ه٥م إرسمٕم٦م اًم٘مقٓن، وأيمثر احلٜمٗمٞم٦م قمغم اعمٜمعاعمس٠مًم٦م ظمالوم٤ًم، ومٗمل اعمذا

، اإلطمٙم٤مم ًممُمدي: 4/292اًمٜم٤مفمر،  روو٦م: 22 /2اًمٗمّمقل ًمٚمجّم٤مص، : كٜمٔمر ذم اعمس٠مًم٦م

، يمِمػ إهار: 242: ذح شمٜم٘مٞمح اًمٗمّمقل، ص:  22: ، صخترك٩م اًمٗمروع قمغم إصقل:  2/42

: ذح اًمٙمقيم٥م 4/424كح، : اًمتقوٞمح ُمع اًمتٚمق44  /2: ضم٤مُمع إهار، 2/29اًمٕمٚمٛمٞم٦م، . ط

 . 22 /2اعمٜمػم، 

 . سمف: (ط)و( ف)ذم  ( )

 : اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ذم ُمس٠مًم٦م اًمؽمضمٞمح سمٙمثرة إدًم٦م قمغم ىمقًملم (4)

، وٟمٍمه اعمٜمع، وهق ُمذه٥م أيمثر احلٜمٗمٞم٦م وُمٜمٝمؿ أسمق طمٜمٞمٗم٦م وأسمق كقؾمػ، وسمٕمض اعمٕمتزًم٦م: إول

 . اعمّمٜمػ

 . د وقم٤مُم٦م أصح٤مهبؿ، وسمٕمض احلٜمٗمٞم٦ماجلقاز، وهق ُمذه٥م ُم٤مًمؽ واًمِم٤مومٕمل وأمح: اًمث٤مين

: هن٤مك٦م اًمسقل،  22/ : اعمحّمقل ًمٚمرازي،  22: خترك٩م اًمٗمروع قمغم إصقل ًمٚمزٟمج٤مين، ص: كٜمٔمر

: ذح شمٜم٘مٞمح 44  /2: ضم٤مُمع إهار ًمٚمٙم٤ميمل، 2  /2اًمٕمٚمٛمٞم٦م، . : يمِمػ إهار، ط 4/98

 . 22 /٥2م اعمٜمػم، ذح اًمٙمقيم: 2  /8: اًمبحر اعمحٞمط،   2/4: اإلهب٤مج، 242: اًمٗمّمقل، ص

 . ومجٞمع إُمثٚم٦م اًمتل كسقىمٝم٤م اعم١مًمػ ومٞمام سمٕمد سمٞم٤من عمذهبف ذم قمدم اًمؽمضمٞمح سمٙمثرة إدًم٦م
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: أطمد اخلّمٛملم سم٤مشمّم٤مل اًم٘مْم٤مء هب٤م ًمٜمس٥م أو اًمٜمٙم٤مح ًمق شمرضمح طمج٦مُ ويمذًمؽ ذم ا

كتؿ ُمٕمٜمك احلج٦م ذم اًمِمٝم٤مدة وكتٕملم  اًم٘م٤ميضن ذًمؽ مم٤م ك١ميمد ريمـ احلج٦م، وم٢من سم٘مْم٤مء ٕ

 .ضم٤مٟم٥م اًمّمدق

 سم٤مٟمْمامم قمٚم٦مٍ  ( )إطمدامه٤م ( )شمؽمضمح ٓ: ( )وقمغم هذا ىمٚمٜم٤م ذم اًمٕمٚمتلم إذا شمٕم٤مروت٤م

 .ذم صح٦م اًمٕمٚم٦م ( )ومٞمٝم٤م، ومبف كت٠ميمد ُم٤م هق اًمريمـ ٕصمراإًمٞمٝم٤م، وإٟمام شمؽمضمح سم٘مقة  أظمرى

سمؾ سمام سمف ، ( )أظمر سمخؼٍم آظمرويمذًمؽ اخلؼمان إذا شمٕم٤مرو٤م ٓ كؽمضمح أطمدمه٤م قمغم 

سمٙمثرة  ( )اعمِمٝمقر ( )حطمتك شمرضم   وهق آشمّم٤مل سمرؾمقل اهلل ، ومٞمف ( )كت٠ميمد ُمٕمٜمك احلج٦م

                                                   

 . شمٕم٤مرو٤م: (د)ذم ( ) 

 . كؽمضمح: (د)ذم  (4)

 . قمغم إظمرى: (د)ذم سمٕمده٤م  (2)

 (. أ/2 4)ف : هن٤مك٦م(2) 

 (. ط)سمخؼٍم آظمر، ؾم٤مىمٌط ُمـ : ىمقًمف ( )

 (.2 4/4)ط : هن٤مك٦م(  )

 . كرضمح: (ط)ذم (2) 

ُمتقاشمر، وُمِمٝمقر، : وإطمٜم٤مف ك٘مسٛمقٟمف إمم. ُمتقاشمر وآطم٤مد: مجٝمقر إصقًمٞملم ك٘مسٛمقن اخلؼم إمم ىمسٛملم (8)

، وآطم٤مد، وجيٕمٚمقن اعمِمٝمقر واؾمٓم٦م سملم اعمتقاشمر وأطم٤مد، وهق احلدك٨م اًمذي ُكروى سمٓمركؼ أطم٤مد

سم٤معمستٗمٞمض قمغم ظمالٍف قمٜمدهؿ ذم قمدد وًمٙمٜمف اؿمتٝمر ذم قمٍم اًمت٤مسمٕملم أو شم٤مسمٕمل اًمت٤مسمٕملم، وكسٛمقٟمف 

 . وأُم٤م اجلٛمٝمقر ومٞمسٛمقن ُمِمٝمقر احلٜمٗمٞم٦م آطم٤مداً . اًمرواة ذم يمؾ ـمب٘م٦م

اعمٖمٜمل ذم : 2 /4، اإلطمٙم٤مم ًممُمدي: 482/ ، روو٦م اًمٜم٤مفمر: 9 2: ، صإطمٙم٤مم اًمٗمّمقل: ٜمٔمرك

ُمٗمت٤مح اًمقصقل :  4/22، ذح اًمٕمْمد عمختٍم اسمـ احل٤مضم٥م:  9 : أصقل اًمٗم٘مف ًمٚمخب ٤مزي ص

 . 28 /4، ومقاشمح اًمرمحقت: 499: كػ اًمتٚمٛمس٤مين صًمٚمنم
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، وكؽمضمح ٓشمّم٤مل سمرؾمقل اهلل ًمٔمٝمقر زك٤مدة اًم٘مقة ومٞمف ُمـ طمٞم٨م ا: ( )رواشمف قمغم اًمِم٤مذ

قمغم   ى سمف ُمٕمٜمك آشمّم٤مل سمرؾمقل اهللكت٘مقّ  : ٕٟمف( )وطمسـ وبٓمف وإشم٘م٤مٟمف اًمراويسمٗم٘مف 

 .وصؾ إًمٞمٜم٤م سم٤مًمٜم٘مؾ اًمذياًمقضمف 

سمؾ ، أظمرى شمؽمضمح إطمدامه٤م سمآك٦مٍ  ٓ ،إذا وىمٕم٧م اعمٕم٤مرو٦م سمٞمٜمٝمام أكت٤منويمذًمؽ 

ويمذًمؽ ٓ كؽمضمح ، ( )ُم١مول ٔظمروا ُمٗمٌن  وهق أٟمف ٟمص  ، ذم ُمٕمٜمك احلج٦م شمؽمضمح سم٘مقةٍ 

 .( )أطمد اخلؼمكـ سم٤مًم٘مٞم٤مس

، سمؾ ُم٤م كٙمقن ًمٚمحٙمؿ اسمتداءً  ُم٤مٓ كّمٚمح قمٚم٦مً  :اًمؽمضمٞمح هق ( )سمف ك٘مع ومٕمرومٜم٤م أن ُم٤م

 .( )ًمٚمحٙمؿ عم٤م سمف ص٤مرت اًمٕمٚم٦م ُمقضمب٦مً  ٤مً ُم٘مقك  

، ( )وضمرطمف آظمر قمنم ضمراطم٤مٍت ، ضمراطم٦مً  ضمرح رضمالً  رضمالً  ًمق أن  : وقمغم هذا ىمٚمٜم٤م

وٓ كؽمضمح ، شم٤مُم٦مٌ  قمٚم٦مٌ  ن يمؾ ضمراطم٦مٍ ٕ: ( )وم٢من اًمدك٦م قمٚمٞمٝمام ٟمّمٗم٤من، ؽومامت ُمـ ذًم

                                                   

ًمٕمؾ اعمّمٜمػ رمحف اهلل ك٘مّمد سم٤مًمِم٤مذ هٜم٤م أطم٤مد، وٓ ك٘مّمد سمف اعمٕمٜمك آصٓمالطمل قمٜمد أهؾ احلدك٨م،  ( )

 . 9 : ٟمزه٦م اًمٜمٔمر، ص: كٜمٔمر. خم٤مًمٗم٦م اًمث٘م٦م عمـ هق أوصمؼ ُمٜمف: اًمذي هق

. : هن٤مك٦م اًمسقل، ط2/82اًمٙمت٤مب اإلؾمالُمل،  دار. يمِمػ إهار، ط: كٜمٔمر ذم ُمس٠مًم٦م شمرضمٞمح إظمب٤مر (4)

 . 2  /8: اًمبحر اعمحٞمط، 229/ اًمٕمٚمٛمٞم٦م، 

  .42 / اعمٓمبقع سمتح٘مٞمؼ إومٖم٤مين، .  سمٕمض ُم٤م حيتٛمؾ اعمِمؽمك سمٖم٤مًم٥م اًمرأي وآضمتٝم٤مدشمبلم  : هق اعم١مول (2)

٤مرولم، وصحح ذيمر اًمبخ٤مري ذم اًمٙمِمػ أن سمٕمض ُمِم٤مخيٝمؿ ك٘مقل سم٤مًمؽمضمٞمح سم٤مًم٘مٞم٤مس سملم اخلؼمكـ اعمتٕم (2)

 .    /2اًمٕمٚمٛمٞم٦م، . يمِمػ إهار، ط: كٜمٔمر. ىمقل اًمنظمز

 . ك٘مع سمف: (ط)ذم ( ) 

 . 2  /2اًمٕمٚمٛمٞم٦م، . يمِمػ إهار، ط: كٜمٔمر ( )

 (. أ/ 22): سمداك٦م (2)

 .  8/22: اًمبحر اًمرائؼ، 2/242: سمدائع اًمّمٜم٤مئع، 2/98 اعمٕمروم٦م، . اعمبسقط، ط: كٜمٔمر (8)
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سمؾ ، إًمٞمف دون ص٤مطمبف طمتك كّمػم اًم٘متؾ ُمْم٤موم٤مً  ،ذم اًمٕمٚم٦م ذم ضم٤مٟمبف أطمدمه٤م سمزك٤مدة قمددٍ 

 .اًمتس٤مويإمم ومٕمٚمٝمام قمغم وضمف  كّمػم ُمْم٤موم٤مً 

أظمر: ون رىمبتف د ضمز   اًمذيوم٤مًم٘م٤مشمؾ هق ، رىمبتف أظمرُ  ه صمؿ ضمز  مه٤م كدَ وًمق ىمٓمع أطمدُ 

سمٕمد ومٕمٚمف سمخالف ومٕمؾ  تقهؿ سم٘م٤مؤه طمٞم٤مً وهق أٟمف ٓ كُ ، ومٞمام هق قمٚم٦م اًم٘متؾ ُمـ ومٕمٚمف ًمزك٤مدة ىمقةٍ 

 .( )أظمر

رضمحٜم٤م ؾمب٥م اؾمتح٘م٤مق اًمِمٗمٕم٦م ًمٚمنمكؽ ذم ٟمٗمس اعمبٞمع قمغم  إصؾوقمغم هذا 

: اًمسب٥م ذم طمؼ اًمنمكؽ ذم طم٘مقق اعمبٞمع، صمؿ رضمحٜم٤م اًمنمكؽ ذم طم٘مقق اعمبٞمع قمغم اجل٤مر

ٙملم ذم طمؼ اًمنمكؽ ذم ٚمْ سم٤مجلقار، وم٢من اشمّم٤مل اعمِ  ( )ثب٧مك اًمذيذم آشمّم٤مل  ويم٤مدةٍ ًمزك٤مدة 

 
ٍ
ُمـ  ( )ومٞمام هق شمبعٌ  طمؼ اًمنمكؽ ذم طم٘مقق اعمبٞمع آشمّم٤مُل  ( )ذم، وٟمٗمس اعمبٞمع ذم يمؾ ضمزء

، ومٞمام هق شمبعٌ  ( )وٓ ومٞمام هق ُم٘مّمقدٌ  آظمتالطاعمبٞمع، ورم طمؼ اجل٤مر ٓ اشمّم٤مل ُمـ طمٞم٨م 

، صمؿ ُمـ يم٤من أظمرز أطمدمه٤م ُمـ ٙملم ُمع متٞم  ٚمْ ـ طمٞم٨م اعمج٤مورة سملم اعمِ وإٟمام آشمّم٤مل ُم

ن اعمقضمقد ٕ: واطمدٍ  ضمقاره ُمـ صمالث ضمقاٟم٥م ٓ كؽمضمح قمغم ُمـ يم٤من ضمقاره ُمـ ضم٤مٟم٥ٍم 

 .( )سمف اًمؽمضمٞمح ( )ومال كثب٧م، ذم ضم٤مٟمبف زك٤مدة اًمٕمٚم٦م ُمـ طمٞم٨م اًمٕمدد

                                                   

 . 22 / 4ٕمروم٦م، اعم. اعمبسقط، ط: كٜمٔمر ( )

 . صمب٧م(: ط)ذم  (4)

 . سمدون اًمقاو. ذم: (ط)و( ف)ذم (2) 

 . سمٞمع: (ط)ذم  (2)

 . سمدون اًمقاو. ٓ: (ف)ذم  ( )

 (. أ/88 )د : هن٤مك٦م( ) 

 .  2/29: اًمدر اعمخت٤مر، 22 /8اًمبحر اًمرائؼ، : كٜمٔمر (2)
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ص اعمبٞمع ٘مْ ق اًمِم  ص٤مطم٥م اًمٙمثػم ذم اؾمتح٘م٤م يص٤مطم٥م اًم٘مٚمٞمؾ كس٤مو: وقمغم هذا ىمٚمٜم٤م

 ٕ: سم٤مًمِمٗمٕم٦م
ٍ
د ذم ضمِ اعمبٞمع سم٤مًمِمٗمٕم٦م، وم٢مٟمام وُ  ( )ٓؾمتح٘م٤مق مجٞمع شم٤مُم٦مٌ  قمٚم٦مٌ  ن اًمنميم٦م سمٙمؾ ضمزء

 .وسمف ٓ ك٘مع اًمؽمضمٞمح، اًمٕمٚم٦م ضم٤مٟم٥م ص٤مطم٥م اًمٙمثػم يمثرةُ 

 ،ص٤مطم٥م اًمٙمثػم هٜم٤م ( )وهٙمذا ك٘مقل اًمِم٤مومٕمل ذم اقمتب٤مر أصؾ اًمؽمضمٞمح، وم٢مٟمف ٓ كرضمح

سم٤مًمِمٗمٕم٦م، إٓ أٟمف جيٕمؾ اًمِمٗمٕم٦م ُمـ  إظمذاعمزامح٦م ُمٕمف ذم طمتك كٙمقن ًمّم٤مطم٥م اًم٘مٚمٞمؾ طمؼ 

سملم اًمِمٗمٕم٤مء قمغم ىمدر اعمٚمؽ، يم٤مًمقًمد واًمرسمح واًمثامر ُمـ  ومتٙمقن ُم٘مسقُم٦مً ، مجٚم٦م ُمراومؼ اعمٚمؽ

قمغم ُم٘مدار ُم٤م كٚمتزم  ( )ومٞمجٕمٚمف ُم٘مسقُم٤مً ، اعمِمؽميم٦م، أو جيٕمؾ هذا سمٛمٜمزًم٦م ُمٚمؽ اعمبٞمع إؿمج٤مر

سمثالصم٦م آٓف درهؿ ُمـ  ًمف وهق اًمثٛمـ، طمتك إذا سم٤مع قمبداً ُمـ سمد ( )لْم ُمـ اعمِمؽمكَ  يمؾ واطمدٍ 

وم٢من اعمٚمؽ ، ظمر سمٕمٞمٜمف أًمٗم٤م درهؿٍ وقمغم أ، رضمٚملم قمغم أن كٙمقن قمغم أطمدمه٤م أًمػ درهؿٍ 

 .( )قمغم ىمدر اعمٚمؽ سمٞمٜمٝمام ذم اعمبٞمع كٙمقن أصمالصم٤مً 

قمغم ىمدر اًمٕمٚم٦م، أو سمٜمك اًمٕمٚم٦م قمغم احلٙمؿ،  ضمٕمؾ احلٙمؿ ُم٘مسقُم٤مً  : ٕٟمفُمٜمف وهذا همٚمطٌ 

 .وذًمؽ همػم ُمست٘مٞمؿٍ 

                                                   

 . اًمِم٘مص: (ط)ذم سمٕمده٤م  ( )

 (.   4/4)ط : هن٤مك٦م(4) 

 (. ب/2 4)ف : هن٤مك٦م (2)

 . اعمِمؽمكـ: (ط)ذم  (2)

أهنؿ ؾمقاء، : أن اًمِمٗمٕم٦م قمغم ىمدر اعمٚمؽ، واًمث٤مين: ذيمر اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل رمحف اهلل اًم٘مقًملم ذم إم، إول( ) 

اعمٕمروم٦م، . إم، ط: كٜمٔمر. وهذا كرد  قمغم اعمّمٜمػ رمحف اهلل ذم ٟمسبتف اًم٘مقل إول ًمٚمِم٤مومٕمل. واظمت٤مر اًمث٤مين

: طم٤مؿمٞم٦م  4/22: أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م ذح روض اًمٓم٤مًم٥م،  2/24 ع، شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمق: وكٜمٔمر. 2/2

 . 2 /2قمٛمػمة، 
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أطمدمه٤م زوضمٝم٤م، وم٢من ًمٚمزوج  ُم٤مشم٧م قمـ اسمٜمل قمؿ   وقمغم هذا اشمٗم٘م٧م اًمّمح٤مسم٦م ذم اُمرأةٍ 

 ن ذًمؽ قمٚم٦مٌ ٕ: وٓ كؽمضمح اًمزوج سمسب٥م اًمزوضمٞم٦م، ( )سمٜمٞمٝمام سم٤مًمٕمّمقسم٦م ( )واًمب٤مىمل، اًمٜمّمػ

، أظمرى سمٕمٚم٦مٍ  ( )أظمرى ٓؾمتح٘م٤مق اعمػماث ؾمقى ُم٤م كستحؼ سمف اًمٕمّمقسم٦م، ومال شمؽمضمح قمٚم٦مٌ 

ضمد سمٛمٜمزًم٦م ُم٤م ًمق وُ ، ُمـ اًمسببلم ذم طمؼ ُمـ اضمتٛمع ذم طم٘مف اًمسبب٤من ٕمتؼم يمؾ واطمدٍ كُ وًمٙمـ 

 .( )آظمر ُمٜمٝمام ذم ؿمخصٍ  يمؾ واطمدٍ 

 ةسم٤مٕظمقّ إٟمف ٓ كؽمضمح : مٕ أطمدمه٤م أٌخ  ىم٤مل أيمثر اًمّمح٤مسم٦م ذم اسمٜمل قمؿ   ( )ويمذًمؽ

 .( )وًمٙمـ ًمف اًمسدس سم٤مًمٗمروٞم٦م، واًمب٤مىمل سمٞمٜمٝمام ٟمّمٗم٤من سم٤مًمٕمّمقسم٦م، ( )مه٤مأطمدُ  م  ٕ

                                                   

 (. ب/ 22): سمداك٦م ( )

) مل أضمد ؿمٞمئ٤ًم قمـ اًمّمح٤مسم٦م ذم هذه اعمس٠مًم٦م، ووضمدت ىمركب٤ًم ُمٜمٝم٤م ومٞمام أظمرضمف اًمبخ٤مري شمٕمٚمٞم٘م٤ًم جمزوُم٤ًم سمف  (4)

ًمٚمزوج اًمٜمّمػ وًمألخ : وىم٤مل قمكم  : ، ىم٤مل(اًمٗمرائض، سم٤مب اسمٜمل قمؿ أطمدمه٤م أخ ًمألم وأظمر زوج 

وهذا إصمر وصٚمف قمـ قمكم  (: 4/42 )ىم٤مل احل٤مومظ ذم اًمٗمتح . ُمـ إم اًمسدس، وُم٤م سم٘مل سمٞمٜمٝمام ٟمّمٗم٤من

 وىم٤مل ، زكد سمـ صم٤مسم٧م واجلٛمٝمقر واومؼ قمٚمٞم٤مً : سمـ سمٓم٤ملاىم٤مل : وؾمٙم٧م قمٜمف، صمؿ ىم٤مل. ؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقر

ومٚمف اًمسدس ، ًمٚمذي مجع اًم٘مراسمتلم -كٕمٜمل اًمذي كب٘مك سمٕمد ٟمّمٞم٥م اًمزوج-مجٞمع اعم٤مل : سمـ ُمسٕمقداقمٛمر و

 . 2 8/2ذح صحٞمح اًمبخ٤مري ٓسمـ سمٓم٤مل، : وكٜمٔمر. سم٤مًمٗمرض واًمثٚم٨م اًمب٤مىمل سم٤مًمتٕمّمٞم٥م

 . قمٚمتف: (ط)ذم (2) 

 .  2/ : اًمٗمت٤موى اهلٜمدك٦م،  28/  : اًمدر اعمخت٤مر، 2 /49اعمٕمروم٦م، . اعمبسقط ًمٚمٛمّمٜمػ، ط: كٜمٔمر (2)

 . ويمذا: (د)و (ف) ذم ( )

 . قمغم أظمر(: ط)ُمٙم٤مهن٤م ذم . أطمدمه٤م: ىمقًمف ( )

: اًمبٞم٤من ًمٚمٕمٛمراين، 22 /49اعمٕمروم٦م، . : اعمبسقط ًمٚمٛمّمٜمػ، ط8/222ذح اًمسٜم٦م ًمٚمبٖمقي، : كٜمٔمر (2)

 . 49 /2: جمٛمع إهنر ذح ُمٚمت٘مك إسمحر،   2/ : اًمٗمت٤موى اهلٜمدك٦م، 9/22
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، ن اًمٙمؾ ىمراسم٦مٌ ٕ: مٕ كؽمضمح اسمـ اًمٕمؿ اًمذي هق أٌخ : وىم٤مل اسمـ ُمسٕمقد 

ظمر وأ ،وأم   ٍٕب سمٛمٜمزًم٦م أظمقكـ أطمدمه٤م  ،اجلٝمتلم سم٤مجلٝم٦م إظمرى ( )إطمدى ( )ىومٞمت٘مقّ 

 .( )ٕب

 خم٤مًمٌػ  ن اًمٕمّمقسم٦م اعمستح٘م٦م سمٙمقٟمف اسمـ قمؿ  ٕ: وأظمذٟم٤م سم٘مقل أيمثر اًمّمح٤مسم٦م

قن اؾمتح٘م٤مق اسمـ اًمٕمؿ اًمٕمّمقسم٦م سمٕمد اؾمتح٘م٤مق إخ ة، وهلذا كٙمؼ سم٤مٕظمقّ ًمٚمٛمستحَ 

إٟمام كٙمقن قمٜمد احت٤مد ضمٝم٦م  ،ذم اؾمتح٘م٤مق اًمٕمّمقسم٦م إم، واًمؽمضمٞمح سم٘مراسم٦م سمدرضم٤مٍت 

ك٘مع اًمؽمضمٞمح سم٘مراسم٦م  ومحٞمٜمئذٍ ، ـكذم طمؼ إظمق ( )اًمٕمّمقسم٦م وآؾمتقاء ذم اعمٜمزًم٦م، يمام هق

هب٤م قمٚم٦م اًمٕمّمقسم٦م ذم ضم٤مٟم٥م  ومٞمجقز أن شمت٘مقى، ٟمف ٓ كستحؼ هب٤م اًمٕمّمقسم٦م اسمتداءً ٕإم: 

ومٝمل ، ة، وم٠مُم٤م ىمراسم٦م إظمقّ ( )اًمؽمضمٞمح كٙمقن سمٕمد اعمٕم٤مرو٦م واعمس٤مواة إذِ : وأم   ٍٕب إخ 

 ًمٞمس٧م ُمـ ضمٜمس ىمراسم٦م اسمـ اًمٕمؿ طمتك شمت٘مقى هب٤م اًمٕمّمقسم٦م اًمث٤مسمت٦م ٓسمـ اًمٕمؿ اًمذي هق أٌخ 

                                                   

 . ومت٘مقى: (ط)ذم ( ) 

 . أطمد: (ف)ذم  (4)

، قمـ ؾمٗمٞم٤من ىم٤مل طمدصمٜم٤م (2 / ، ٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اسمٜمل قمؿ أطمدمه٤م أخ ٕمسم)أظمرج ؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقر ذم ؾمٜمٜمف  (2)

؟ إن اسمـ ُمسٕمقد ضمٕمؾ اعم٤مل ًمألخ ُمـ إم: ُأيَت قمكم  ذم اسمٜمل قمؿ  أطمدمه٤م أخ ٕم، وم٘م٤مًمقا ًمف: أسمق إؾمح٤مق ىم٤مل

ٟمحقه اسمـ وأظمرج . ًمق أقمٓمك إخ ُمـ إم اًمسدس، وىمسؿ ُم٤م سم٘مل سمٞمٜمٝمام، أُم٤م إٟمف يم٤من قم٤معم٤مً ، رمحف اهلل: وم٘م٤مل

، (ذم اسمٜمل قمؿ أطمدمه٤م أخ ٕم اًمٗمرائض، سم٤مب): واًمدارُمل ذم اًمسٜمـ، 2 4/  أيب ؿمٞمب٦م ذم اعمّمٜمػ، 

 . 422/ : واًمبٞمٝم٘مل ذم اًمسٜمـ اًمٙمؼمى،  2  / : واًمدارىمٓمٜمل ذم اًمسٜمـ،   9/8واًمٓمؼماين ذم اًمٙمبػم، 

 . ومل أضمد ُمـ طمٙمؿ قمٚمٞمف ُمـ إئٛم٦م اعمٕمتؼمكـ

 . 22 /49اعمٕمروم٦م، . اعمبسقط ًمٚمٛمّمٜمػ، ط: ٠مًم٦م ذموكٜمٔمر ُمذه٥م احلٜمٗمٞم٦م ذم اعمس

 (. ط) ذم ، همػم ُمثب٧ٍم هق: ىمقًمف (2)

  .سمال واو، اعمس٤مواة: (ف)ذم  ( )
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سمح٤مل  واطمدٍ  خصٍ ٕمتؼم طم٤مل اضمتامقمٝمام ذم ؿمومتُ ، سمؾ كٙمقن هذا اًمسب٥م سمٛمٜمزًم٦م اًمزوضمٞم٦م، م  ٕ

 .آظمر ُمـ اًمسببلم ذم ؿمخصٍ  اٟمٗمراد يمؾ واطمدٍ 

 .( )ذم هذا اًمٗمّمؾ إذا شم٠مُمٚم٧م إصؾُمـ  ( )ذيمرٟم٤مقمغم ُم٤م  ُج ر  خُت ُمـ اعمس٤مئؾ  ويمثػمٌ 

 

  

                                                   

 . وكبدو أهن٤م حتركػ. شمريمٜم٤م(: ط)ذم  ( )

 (. 4 4/4)ط : هن٤مك٦م(4) 
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 ومّمؾ ُم٤م ك٘مع سمف اًمؽمضمٞمح

 ( )ُم٤م ك٘مع سمف اًمؽمضمٞمح ذم احل٤مصؾ أرسمٕم٦م: إًمٞمف لوُم٤م كٜمتٝم ومّمؾ

 ومّمؾ ُم٤م ك٘مع سمف اًمؽمضمٞمح 

يمثرة : ، واًمث٤مًم٨م( ) ٤مت قمغم احلٙمؿ اعمِمٝمقد سمفىمقة اًمثب: ، واًمث٤مين( )إصمرىمقة : أطمده٤م

 .( )قمدم احلٙمؿ قمٜمد قمدم اًمٕمٚم٦م: ، واًمراسمعإصقل

 إصمر، ومٛمٝمام يم٤من إصمر اعمٕمٜمك اًمذي سمف ص٤مر اًمقصػ طمج٦مً  ن  ومأل: إولأُم٤م اًمقضمف 

 .ًمّمٗم٦م اًمقيم٤مدة ومٞمام سمف ص٤مر طمج٦م: أىمقى يم٤من آطمتج٤مج سمف أومم

إذا شمٕم٤مرو٧م، وم٢من اخلؼم  إظمب٤مر، وٟمحق ومذًمؽ ٟمحق دًمٞمؾ آؾمتحس٤من ُمع اًم٘مٞم٤مس

ُمـ  ومام كزكد ُمٕمٜمك آشمّم٤مل ويم٤مدةً ، عمٕمٜمك آشمّم٤مل سمرؾمقل اهلل  عم٤م يم٤من طمج٦مً 

 .يم٤من آطمتج٤مج سمف أومم ،وإشم٘م٤مٟمف، ووم٘مف اًمراوي وطمسـ وبٓمف ( )آؿمتٝم٤مر

أًمٞمس أن اًمِمٝم٤مدات ُمتك شمٕم٤مرو٧م مل كؽمضمح سمٕمْمٝم٤م سم٘مقة قمداًم٦م سمٕمض : وم٢من ىمٞمؾ

اًمٗمرك٘ملم ٓ ك٘مع  ( )صمؿ سمٕمد فمٝمقر قمداًم٦م، اًمٕمداًم٦مسم٤مقمتب٤مر  ٟمام ص٤مرت طمج٦مً اًمِم٤مهد، وهل إ

 .؟اًمٕمداًم٦ماًمؽمضمٞمح سمزك٤مدة ُمٕمٜمك 

                                                   

 . 2/424، اًمت٘مركر واًمتحبػم. أؿم٤مر اسمـ اهلامم أن قم٤مدة احلٜمٗمٞم٦م ذيمر هذه إرسمٕم٦م ُمـ ُمرضمح٤مت اًم٘مٞم٤مس ( )

كٕمٜمل إذا يم٤من أطمد اًم٘مٞم٤مؾملم اعم١مصمركـ اعمتٕم٤مرولم أىمقى شم٠مصمػمًا ُمـ أظمر يم٤من راضمح٤ًم قمٚمٞمف  :ىمقة إصمر (4)

. يمِمػ إهار، ط: كٜمٔمر. وؾم٘مط اًمٕمٛمؾ سمف، وم٠مُم٤م إذا مل كٙمـ أطمدمه٤م ُم١مصمرًا، ومال كت٠مشمك اًمؽمضمٞمح

 . 9  /2اًمٕمٚمٛمٞم٦م، 

. زم ًمٚمحٙمؿ اعمتٕمٚمؼ سمف ُمـ وصػ اًم٘مٞم٤مس أظمر حلٙمٛمفواعمراد سمف أن كٙمقن وصػ أطمد اًم٘مٞم٤مؾملم أًم (2)

 . 9  /2اًمٕمٚمٛمٞم٦م، . يمِمػ إهار، ط: كٜمٔمر

 . 2/424: اًمت٘مركر واًمتحبػم، 9  /2اًمٕمٚمٛمٞم٦م، . يمِمػ إهار، ط: كٜمٔمر. اًمٕمٙمس: وهق (2)

 (. أ/  4)ف : هن٤مك٦م ( )

 (. أ/ 22): سمداك٦م ( )

تّ  يا َقع

انرشجُح 

 ستعح أَىاعأ

أيثهح عهً 

انرشجُح 

 تقىج األثش
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 ومّمؾ ُم٤م ك٘مع سمف اًمؽمضمٞمح

قمٜمد اعم٘م٤مسمٚم٦م  طمتك كٔمٝمر ًمبٕمْمٝم٤م ىمقةٌ  ُمتٗم٤موشم٦مٍ  ًمٞمس٧م سمذي أٟمقاعٍ  اًمٕمداًم٦م: ( )ىمٚمٜم٤م

ٟمزضم٤مر قمـ ارشمٙم٤مب ُم٤م كٕمت٘مد احلرُم٦م ومٞمف، وذًمؽ مم٤م قمـ اًمت٘مقى وآ سم٤مًمبٕمض، وهل قمب٤مرةٌ 

قمٜمد اًمرضمقع إمم طمده،  سمزك٤مدة ىمقةٍ  ح اًمبٕمُض ضم  رَ أن كُ  كٛمٙمـ اًمقىمقف ومٞمف قمغم طمد   ٓ

 .( )ٓ كٛمٙمـ إٟمٙم٤مره قمٜمد اعم٘م٤مسمٚم٦م شمٔمٝمر قمغم وضمفٍ  إصمرىمقة  وم٢من  ، اًمٕمٚم٦م سمخالف شم٠مصمػم

 :وسمٞم٤من هذا ذم ُمس٤مئؾ

٤مق ن ذم هذا اًمٕم٘مد إرىمإُم٦م: ٕل احلرة أٟمف كٛمٜمع ٟمٙم٤مح قْ ؾ ذم ـمَ ُمٜمٝم٤م أن اًمِم٤مومٕمل قمٚم  

 
ٍ
 .( )ُمٜمف ُمع اؾمتٖمٜم٤مئف قمٜمف، ومال جيقز يمام ًمق يم٤من حتتف طمرة ضمزء

ذم  اإلُم٤ممأٓ شمرى أن : رىم٤مق ٟمٔمػم اًم٘متؾ ُمـ وضمف، وم٢من اإلإصمر وهذا اًمقصػ سملّمُ 

قمٚمٞمف  ( )مجيرُ  ،ىمتؾ وًمده ذقم٤مً  ( )مومٙمام جيرُ ، ؾم٤مرى كتخػم سملم اًم٘متؾ وآؾمؽمىم٤مقإ

 .( )إرىم٤مىمف ُمع اؾمتٖمٜم٤مئف قمٜمف

                                                   

 (. ب/88 )د : هن٤مك٦م ( )

: ضم٤مُمع إهار 249: : اعمٖمٜمل ذم أصقل اًمٗم٘مف، ص9  /2اًمٕمٚمٛمٞم٦م، . طيمِمػ إهار، : كٜمٔمر (4)

 .  4  /2ًمٚمٙم٤ميمل، 

: خترك٩م اًمٗمروع قمغم إصقل ًمٚمزٟمج٤مين، 2 4/2: اعمٝمذب ًمٚمِمػمازي،  9/42احل٤موي اًمٙمبػم، : كٜمٔمر (2)

 . 2/422: ُمٖمٜمل اعمحت٤مج،    : ص

 . قمٚمٞمف حيرم: (ط)ذم قمٚمٞمف، و(: د)و( ف)سمٕمده٤م ذم  (2)

 حيرم: (ط)ذم ( ) 

 .  4/42: اًمٗمت٤موى اهلٜمدك٦م، 28 /2 اعمٕمروم٦م، . اعمبسقط ًمٚمٛمّمٜمػ، ط: كٜمٔمر ( )

ذعشَف 

 انعذانح
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 ومّمؾ ُم٤م ك٘مع سمف اًمؽمضمٞمح

ن ًمف ذم أن وأذِ  اًمٜمٙم٤مح جيقز ًمٚمٕمبد اعمسٚمؿ، وم٢من اعمقمم إذا دومع إًمٞمف ُم٤مًٓ هذا : وىمٚمٜم٤م

، ومٚمام يم٤من ـمقل احلرة ٓ كٛمٜمع إُم٦مضم٤مز ًمف أن كٜمٙمح  ،أو أُم٦مٍ  كٜمٙمح سمف ُم٤م ؿم٤مء ُمـ طمرةٍ 

 .( )ًمقضمقد احلرة ذم اًمدٟمٞم٤م :ٓ كٛمٜمع ًمٚمحر ،ًمٚمٕمبد اعمسٚمؿ إُم٦مٟمٙم٤مح 

، كؽمشم٥م قمٚمٞمف قم٘مد اًمٜمٙم٤مح اًمذي ؾ  ػ احلِ ذم شمٜمّمٞم ( )وشم٠مصمػم ُم٤م ىمٚمٜم٤م أن شم٠مصمػم اًمرق

وطمٙمؿ احلر ذم مجٞمع ، وطم٘مٞم٘م٦م اًمتٜمّمٞمػ ذم أن كٙمقن طمٙمؿ اًمٕمبد ذم اًمٜمّمػ اًمب٤مىمل ًمف

يم٤مًمِمٝمقد وظمٚمق ، ذم طمؼ اًمٕمبد كٙمقن ذـم٤مً  ،ذم طمؼ احلر ومام كٙمقن ذـم٤مً ، ذًمؽ ؾمقاءٌ 

حلر يم٤مخلٓمب٦م ذم طمؼ ا ٓ كٙمقن ذـم٤مً  ،ذم طمؼ اًمٕمبد اعمرأة قمـ اًمٕمدة، وُم٤م ٓ كٙمقن ذـم٤مً 

، وم٢من اًمرق ُمـ إصقلىمقة اًمت٠مصمػم عم٤م ىمٚمٜم٤م ذم اًمرضمقع إمم  ( )صمؿ شمٔمٝمر، ( )وشمسٛمٞم٦م اعمٝمر

، خيتص سمف اًمبنم ؾ يمراُم٦مٌ واحلرك٦م ُمـ أوص٤مف اًمٙمامل، وهذا احلِ ، أوص٤مف اًمٜم٘مّم٤من

 .؟كتسع احلؾ سمسب٥م اًمرق طمتك حيؾ ًمٚمٕمبد ُم٤م ٓ حيؾ ًمٚمحر ( )ومٙمٞمػ جيقز اًم٘مقل سم٠مٟمف

ذم  أُمتف سمزك٤مدة اشمس٤معٍ  َؾ َْم ومَ  وم٢من رؾمقل اهلل ، ذم أطمقال اًمبنم ( )٤مًمٜمٔمرسم وكزداد ىمقةً 

 .( )قمغم طمس٥م ُم٤م اظمتٚمٗمقا ومٞمف كأو إمم ُم٤م ٓ كتٜم٤مه، طمٚمف طمتك ضم٤مز ًمف ٟمٙم٤مح شمسع ٟمسقةٍ 

                                                   

 .  2/42: ذح ومتح اًم٘مدكر،   4/4: سمدائع اًمّمٜم٤مئع، 29 / اعمٕمروم٦م، . اعمبسقط ًمٚمٛمّمٜمػ، ط: كٜمٔمر ( )

 (. 2 4/4)ط : هن٤مك٦م (4)

 . ٓ كٙمقن ذم طمؼ اًمٕمبد: (ط)ذم سمٕمده٤م  (2)

 . كٔمٝمر: (د)ذم  (2)

 . سم٠من: (د)ذم ( ) 

 .(د)و( ط)واعمثب٧م ُمـ ، اًمٜمٔمر(: ف)إم وذم ( ) 

 . 28 / : هن٤مك٦م اعمحت٤مج، 22 /2أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م، : كٜمٔمر (2)
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 ومّمؾ ُم٤م ك٘مع سمف اًمؽمضمٞمح

اًم٘مقل سمزك٤مدة طمؾ  زوفمٝمر أٟمف ٓ جيق، ومتبلم هبذا حت٘مٞمؼ ُمٕمٜمك اًمٙمراُم٦م ذم زك٤مدة احلؾ

 .( )اًمٕمبد قمغم طمؾ احلر

، وم٢من إرىم٤مق اعم٤مء دون إصقلذم اًمرضمقع إمم  ( )ػ أصمر قمٛمٚمف ذم قمٚمتفوكٔمٝمر وٕم

شمٕمركض  ( )جيقز ًمف نْ ومألَ ، سم٤مًمٕمزل قمـ احلرة سم٢مذهن٤م( )اًمتْمٞمٞمع ٓ حم٤مًم٦م، وحيؾ ًمف أن كْمٞمع 

 .يم٤من أومم إُم٦مسمٜمٙم٤مح  ( )ًمٚمرق ( )ُم٤مئف

ك٠مُمـ  وضمفٍ  ( )ٟمٗمسف قمغم ( )ن ُمـ كٛمٚمؽ٢مسم٤مًمرضمقع إمم أطمقال اًمبنم، وم وكزداد وٕمٗم٤مً 

ُمـ  ـ ضم٤مٟمبف سمح٤ملٍ وٓ حيؾ ًمف ىمتؾ وًمده إذا أُمِ إُم٦م، جيقز ًمف ٟمٙم٤مح  ،ذم احلرام ( )أن ك٘مع

 .إطمقال

ومٞمجقز ًمٚمحر ، ًمٚمٕمبد ن ذًمؽ ضم٤مئزٌ ٕ: قمغم أُم٦مٍ  ًمٚمحر أن كتزوج أُم٦مً : وقمغم هذا ىمٚمٜم٤م

: (  )يمام ٓ جيقز ًمٚمحر ذًمؽ قمغم طمرةٍ  ىمررٟم٤م، وٓ جيقز ًمٚمٕمبد أن كٜمٙمح أُم٦مً  يُمـ اًمقضمف اًمذ

 .احلر ذم احلٙمؿ ن اًمٕمبد ذم اًمٜمّمػ اًمب٤مىمل ًمف ُمثُؾ ٕ

                                                   

 . 44 /2اًمٕمٚمٛمٞم٦م، . يمِمػ إهار، ط: كٜمٔمر ( )

 . أصمر قمٚمتف ذم اًمرضمقع: (د)و( ط)و( ف)ذم  (4)

 . ُم٤مءه(: ط)ذم سمٕمده٤م  (2)

 (. ط)ُمـ  ًمف ؾم٤مىمطٌ : ىمقًمف (2)

 . ُم٤م سمف: (ط)ذم ( ) 

 . اًمرق: (ط)ذم ( ) 

 . ُمٚمؽ: (ط)ذم (2) 

 (. ب/ 22): سمداك٦م (8)

 (. ب/  4)ف : هن٤مك٦م (9)

 . ذًمؽ ًمٚمحر: (ط)ذم  (2 )
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 ف اًمؽمضمٞمحومّمؾ ُم٤م ك٘مع سم

ومال جيقز ، يم٤مومرةٌ  سم٠مهن٤م أُم٦مٌ : اًمٙمت٤مسمٞم٦م قمغم اعمسٚمؿ إُم٦مذم طمرُم٦م ٟمٙم٤مح  ( )ؾوقمٚم  

 .٦مٞمٟمٙم٤مطمٝم٤م ًمٚمٛمسٚمؿ يم٤معمجقؾم

طمتك ٓ جيقز  ،ذم طمرُم٦م اًمٜمٙم٤مح أطمدمه٤م أن اًمرق ُم١مصمرٌ : ُمـ وضمٝملم إصمر وهذا سملّمُ 

 .قمغم احلرة إُم٦مٟمٙم٤مح 

، ظ ُمٕمٜمك احلرُم٦م ومٞمٝم٤مشمٖمٚمّ  ،ٙمٗمر يمذًمؽ، وم٢مذا اضمتٛمع اًمقصٗم٤من ذم ؿمخصٍ واًم

 .ذم اعمٜمع ُمـ اًمٜمٙم٤مح -سمٕمدم اًمٙمت٤مب-ظ سم٤مًمٙمٗمر اعمتٖمٚم   ( )ومٞمٚمتحؼ

وهذه اًمرضورة ، ( )سمٓمركؼ اًمرضورة قمٜمد ظمِمٞم٦م اًمٕمٜم٧م إُم٦مأن ضمقاز ٟمٙم٤مح : واًمث٤مين

 .سٚمؿ سم٤مًمٜمٙم٤محاًمٙمت٤مسمٞم٦م ًمٚمٛم إُم٦مومال طم٤مضم٦م إمم طمؾ ، اعمسٚمٛم٦م إُم٦مشمرشمٗمع سمحؾ 

ـٌ  ( )اًمٞمٝمقدك٦م: وىمٚمٜم٤م ٟمحـ ، جيقز ًمٚمٛمسٚمؿ ٟمٙم٤مح احلرة ُمـ أهٚمٝم٤م، واًمٜمٍماٟمٞم٦م دك

 .( )اإلؾمالميمدكـ  إُم٦مومٞمجقز ٟمٙم٤مح 

ُم٤م  إٓ أن  ، بتٜمك قمغم احلؾ٤م أن اًمرق ك١مصمر ذم اًمتٜمّمٞمػ ُمـ اجل٤مٟمبلم ومٞمام كُ وشم٠مصمػمه ومٞمام سمٞمٜمّ

 اًمذي، واًمٜمٙم٤مح ( )ؿْس ًمٕمدة واًم٘مَ وم٤مًمتٜمّمٞمػ كٔمٝمر ذم اًمٕمدد يم٤مًمٓمالق وا، كٙمقن ُمتٕمدداً 

، وم٤مًمتٜمّمٞمػ كٔمٝمر ذم اًمٕمدد، ورم ضم٤مٟم٥م اعمرأة همػم دٌ بتٜمك قمغم احلؾ ذم ضم٤مٟم٥م اًمرضمؾ ُمتٕمد  كُ 

                                                   

 . 2 4/2: اعمٝمذب ًمٚمِمػمازي، 9/ اعمٕمروم٦م، . إم، ط: أي اًمِم٤مومٕمل رمحف اهلل، كٜمٔمر ( )

 . ومتٚمتحؼ: (د)ذم (4) 

 . 42 /2: شم٘مقكؿ اًمٜمٔمر، 2 / اعمٕمروم٦م، . إم، ط: كٜمٔمر (2)

 (. 2 4/4)ط : هن٤مك٦م(2) 

ٖمدي،    /2أطمٙم٤مم اًم٘مرآن ًمٚمجّم٤مص، : كٜمٔمر ( ) اعمٕمروم٦م، . : اعمبسقط ًمٚمٛمّمٜمػ، ط2 4/ : ومت٤موى اًمس 

 /  2 . 

 (. أ/89 )د : هن٤مك٦م( ) 
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 ومّمؾ ُم٤م ك٘مع سمف اًمؽمضمٞمح

شم٘مدم ٟمٙم٤مطمٝم٤م  طم٤مُل  ،دٌ ُمتٕمد   إطمقال، وًمٙمـ ُمـ طمٞم٨م وم٢مهن٤م ٓ حتؾ ًمرضمٚملم سمح٤ملٍ : ُمتٕمددٍ 

، ورم إطمقال٤مقمتب٤مر وطم٤مل اعم٘م٤مرٟم٦م، ومٞمٔمٝمر اًمتٜمّمٞمػ سم ،وطم٤مل اًمت٠مظمر، قمغم ٟمٙم٤مح احلرة

ومٞمؽمضمح ُمٕمٜمك احلرُم٦م سمٛمٜمزًم٦م اًمٓمالق ، وُمٕمٜمك احلرُم٦مؾ جيتٛمع ُمٕمٜمك احل ( )احل٤مل اًمقاطمد

طم٤مًم٦م : احل٘مٞم٘م٦م مه٤م طم٤مًمت٤من ذم ( )وقمدهت٤م طمٞمْمت٤من، أو، شمٓمٚمٞم٘مت٤من إُم٦موم٢من ـمالق ، واًمٕمدة

ذم  ٚم٦مً قن حمٚمّ وطم٤مًم٦م آٟمْمامم إمم احلرة سم٤معم٘م٤مرٟم٦م أو اًمت٠مظمر، ومتٙم، آٟمٗمراد قمـ احلرة سم٤مًمسبؼ

 ، وم٢من احلؾ شم٤مرةً إصقلسم٤مًمت٠مُمؾ ذم  إصمرصمؿ شمٔمٝمر ىمقة هذا إظمرى، إطمدى احل٤مًمتلم دون 

اعمسٚمٛم٦م ذم احلؾ  يم٤مُٕم٦ماًمٙمت٤مسمٞم٦م  إُم٦مسمٛمٚمؽ اًمٞمٛملم، ووضمدٟم٤م أن  وشم٤مرةً ، كثب٧م سم٤مًمٜمٙم٤مح

٤م ذم ظ يمٗمر اًمٙمت٤مسمٞم٦م سمرىمٝمؿ أٟمف كتٖمٚمّ سٚم  ٜمٙم٤مح، وًمسٜم٤م ٟمُ ًمومٙمذًمؽ ذم احلؾ سم٤م، ٛمٚمؽ اًمٞمٛملمسم

 .سمٛمٚمؽ اًمٞمٛملم يم٤معمجقؾمٞم٦م ( )وم٢مٟمف ًمق يم٤من يمذًمؽ مل حتؾ: طمٙمؿ اًمٜمٙم٤مح

، أظمرؾمقى اًمقضمف  وضمفٍ  ( )ُمٜمٝمام ُمـ اًمث٤مسم٧م سمٙمؾ واطمدٍ  ٨ُم بْ صمؿ اًمٜم٘مّم٤من أو اخلُ 

وُمع اظمتالف اجلٝم٦م ٓ كت٠مشمك ذًمؽ، ، قمٜمد إُمٙم٤من إصمب٤مت آحت٤مد سمٞمٜمٝمام ( )ظوإٟمام كٔمٝمر اًمتٖمٚم  

ؿ أن إسم٤مطم٦م ٟمٙم٤مح سٚم  وٓ ٟمُ ، ذم احلٙمؿ ٓ كقضم٥م ىمقةً   قمٚم٦مٍ إمم أن اٟمْمامم قمٚم٦مٍ  ( )وىمد سمٞمٜم٤م

ًمٚمحر، ومٙمام أن ٟمٙم٤مح  ُمس٤موٍ  ( )٤م سمٞمٜم٤م أن اًمرىمٞمؼ ذم اًمٜمّمػ اًمب٤مىملعمَِ : سمٓمركؼ اًمرضورة إُم٦م

                                                   

 . اًمقاطمدة: (د)ذم ( ) 

 . أو: ُمٙم٤من. و: (ط)ذم (4) 

 . حيؾ: (ط)ذم  (2)

 (. أ/222): سمداك٦م (2)

 . اًمتٖمٚمٞمظ: (ط)ذم  ( )

 . 2 4/4: وذم اعمٓمبقع،  29: ىمركب٤ًم ذم اًمٗمّمؾ اًمس٤مسمؼ، ص ( )

 (. أ/4 4)ف : هن٤مك٦م(2) 
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ذم اًمٜمّمػ اًمب٤مىمل  إُم٦مومٙمذًمؽ ٟمٙم٤مح ، ٓ سمٓمركؼ اًمرضورة ُمنموقم٤مً  احلرة كٙمقن أصالً 

ٝمر ُمٜمف ذم طمؼ فمأ إُم٦مٕمٜمك قمدم اًمرضورة ذم طمؼ ن ُمٕ: سمؾ أومم، سم٤مًمٕمبد ( )هل٤م، وٟمٕمتؼمه

صمؿ مل ، واًمٕمبد ٓ ـمركؼ ًمف ؾمقى اًمٜمٙم٤مح، وم٢مهن٤م شمستٛمع سمٛمقٓه٤م سمٛمٚمؽ اًمٞمٛملم: اًمٕمبد

ومٗمل ، ( )سمٓمركؼ اًمرضورة صم٤مسمت٤مً  ،سم٤مًمرق ( )ػذم طمؼ اًمٕمبد سمٕمد اًمتٜمّم   لجٕمؾ سم٘م٤مء ُم٤م سم٘مٟم

 .أومم إُم٦مطمؼ 

 أو ذم دار احلرب، وم٢منْ  اإلؾمالم ذم دار اًمزوضملم ؿ أطمدُ ومٞمام إذا أؾمٚمَ  وقمٚمؾ اًمِم٤مومٕمل  

: ( )ؾ اًمٗمرىم٦م، وإن يم٤من سمٕمد اًمدظمقل كتقىمػ قمغم اٟم٘مْم٤مء اًمٕمدةيم٤من ىمبؾ اًمدظمقل كتٕمجّ 

ومٞمقضم٥م اًمٗمرىم٦م قمٜمد قمدم اًمٕمدة يم٤مًمردة، ، كـ سملم اًمزوضملماظمتالف اًمد   احل٤مدث ( )سم٠من  

ؾ اًمٗمرىم٦م ذم احل٤مل، إذا ارشمد أطمدمه٤م ىمبؾ اًمدظمقل شمتٕمج: وم٘م٤مل، ى سمٞمٜمٝمام ذم اجلقابوؾمق  

 .( )ضٍ ٞمَ قمغم اٟم٘مْم٤مء صمالث طمِ  وسمٕمد اًمدظمقل كتقىمػ

وسمٞم٤من أصمر هذا اًمقصػ ذم اسمتداء اًمٜمٙم٤مح، وم٢من ُمع اظمتالف اًمدكـ قمٜمد إؾمالم اعمرأة 

، ، يمام أن قمٜمد ردة أطمدمه٤م ٓ كٜمٕم٘مد اًمٜمٙم٤مح اسمتداءً ويمٗمر اًمزوج ٓ كٜمٕم٘مد اًمٜمٙم٤مح اسمتداءً 

كٛمٜمع  إذا يم٤من قمغم وضمفٍ  ،أطمدمه٤م وإؾمالم أطمدمه٤مردة  ( )ومٙمذًمؽ ذم طم٤مًم٦م اًمب٘م٤مء كستقي

                                                   

 . ٟمٕمتؼمه٤م: (ط)ذم  ( )

 . اًمتٜمّمٞمػ(: ط)ذم  (4)

 (.   4/4)ط : هن٤مك٦م (2)

 .   4/2: اعمٝمذب، 22/ اعمٕمروم٦م، . إم، ط: كٜمٔمر (2)

 . وم٢من: (ط)ذم ( ) 

 . 2  / ٕمروم٦م، اعم. إم، ط: كٜمٔمر ( )

 . شمستقي: (ط)ذم (2) 
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كـ ٓ عمٜم٤موم٤مة اًمردة هذا احلٙمؿ ًمالظمتالف ذم اًمد   ( )إٟمام صمب٧م ( )اسمتداء اًمٜمٙم٤مح، وذم اًمردة

ظمتالف ذم اًمدكـ هٜم٤م، ٓ شم٘مع اًمٗمرىم٦م سمٞمٜمٝمام، وإٟمام اٟمٕمدم آ ( )وم٢مهنام ًمق ارشمدا ُمٕم٤مً ، اًمٜمٙم٤مح

٤مذم ٓ كتّمقر سم٘م٤مء اًمٜمٙم٤مح يم٤معمحرُمٞم٦م سم٤مًمرو٤مع ، وُمع حت٘مؼ اعمٜم( )وم٠مُم٤م اًمردة ُمتح٘م٘م٦مٌ 

 .( )واعمّم٤مهرة

سمف زوال اعمٚمؽ  ستحؼ  ًمٕمّمٛم٦م اعمٚمؽ، ومال جيقز أن كُ  ؾمب٥ٌم  اإلؾمالم: وىمٚمٜم٤م ٟمحـ

 وصح ُمٕمف اًمٜمٙم٤مح اسمتداءً  يم٤من ُمقضمقداً  ،ُمٜمٝمام قمغم اًمٙمٗمر ، ويمٗمر اًمذي أس  ( )سمح٤ملٍ 

 .ًمٚمٗمرىم٦م أكْم٤مً  ، ومال جيقز أن كٙمقن ؾمبب٤مً وسم٘م٤مءً 

ظمر ٓ سمٕمد إؾمالُمف، يمام ًمٚمٗمرىم٦م ذم طم٤مل يمٗمر أ ٘م٤مل هذا اًمٙمٗمر إٟمام مل كٙمـ ؾمبب٤مً كُ وٓ 

ن اقمتب٤مر ٕ: ظمر ٓ سمٕمد إؾمالُمفًمٚمٛمٜمع ُمـ اسمتداء اًمٜمٙم٤مح ذم طم٤مل يمٗمر أ ٓ كٙمقن ؾمبب٤مً 

، وم٢من ىمٞم٤مم اًمٕمدة وقمدم اًمِمٝمقد كٛمٜمع ( )ضمداً  اًمب٘م٤مء سم٤مٓسمتداء ذم أصقل اًمنمع وٕمٞمٌػ 

                                                   

 . اًمزك٤مدة: (ف)ذم  ( )

 . كثب٧م: (ط)ذم (4) 

 . ٟمٕمقذ سم٤مهلل: (ط)ذم سمٕمده٤م  (2)

 . ومٛمتح٘م٘م٦م: (ط)ذم  (2)

وإن ارشمدا (: )28 : ص)اًمذي وضمدشمف ذم يمت٥م اًمِم٤مومٕمٞم٦م وىمقع اًمٗمرىم٦م سمٞمٜمٝمام، ىم٤مل اعم٤موردي ذم اإلىمٜم٤مع  ( )

وإن (: )   )، وىم٤مل اًمِمػمازي ذم اًمتٜمبٞمف (اإلؾمالم ىمبؾ اٟم٘مْم٤مء اًمٕمدة سمٓمؾ اًمٜمٙم٤مح إٓ أن كرضمٕم٤م إمم ُمٕم٤مً 

ارشمد اًمزوضم٤من اعمسٚمامن أو أطمدمه٤م ىمبؾ اًمدظمقل شمٕمجٚم٧م اًمٗمرىم٦م، وإن يم٤من سمٕمد اًمدظمقل وىمٗم٧م اًمٗمرىم٦م 

وم٢من اضمتٛمٕم٤م قمغم اإلؾمالم ىمبؾ اٟم٘مْم٤مئٝم٤م ومٝمام قمغم اًمٜمٙم٤مح، وإن مل جيتٛمٕم٤م ىمبؾ اٟم٘مْم٤مء ، قمغم اٟم٘مْم٤مء اًمٕمدة

 . 2 /4: اًمقضمٞمز ًمٚمٖمزازم، 2 4/2: اعمٝمذب،  4/22 هن٤مك٦م اعمٓمٚم٥م، : وكٜمٔمر(. ٙمؿ سم٤مًمٗمرىم٦ماًمٕمدة طم

 (. ف) ُمـ ؾم٤مىمطٌ سمح٤مل، : ىمقًمف ( )

ىم٤مقمدة وم٘مٝمٞم٦م، ٟم٘مٚمٝم٤م ص٤مطم٥م ُمقؾمققم٦م . اقمتب٤مر اًمب٘م٤مء سم٤مٓسمتداء ذم أصقل اًمنمع وٕمٞمٌػ ضمداً : ىمقًمف (2)

= 
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كٛمٜمع ، احلرة ٜمٙم٤محسم إُم٦مٟمٙم٤مح  ( )قمـ وآؾمتٖمٜم٤مءُ ، كٛمٜمع اًمب٘م٤مءاًمٜمٙم٤مح وٓ  ( )اسمتداء

 .إُم٦مكٛمٜمع اًمب٘م٤مء إذا شمزوج احلرة سمٕمد  ( )ومال ٟمٙم٤مطمٝم٤م اسمتداءً 

وٓ سمد ، ٓؾمتح٘م٤مق اًمٗمرىم٦م ُمـ هذكـ اًمسببلم ٓ كّمٚمح ؾمبب٤مً  واطمداً  فمٝمر أن   ( )وم٢مذا

 وم٤مئ٧ٌم  -وهق آؾمتٛمت٤مع- ن ُم٤م هق اعم٘مّمقد سم٤مًمٜمٙم٤محٕ: ؼ قمٜمٝم٤مُمـ دومع رضر اًمٔمٚمؿ اعمتٕمٚم  

قمغم اًمذي ك٠مسمك ُمٜمٝمام، وهق  اإلؾمالم، ضمٕمٚمٜم٤م اًمسب٥م شمٗمركؼ اًم٘م٤ميض سمٕمد قمرض ( )ذقم٤مً 

٥م  ، وم٢من اًمتٗمركؼ سم٤مًمٚمٕم٤من وسمسب٥م اجلَ إصقلسم٤مًمرضمقع إمم  إصمرىمقي 
وسمسب٥م ، ( )٦مٜم  واًمٕمُ  ( )

 ( )اإلُمس٤مكسمف قمغم ُمـ يم٤من ومقات  سم٤مقمتب٤مر هذا اعمٕمٜمك حم٤مًٓ  كٙمقن صم٤مسمت٤مً ، ( ) اإلكالء

                                                   

 .   /4: كٜمٔمر. اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط اًمٗم٘مٝمٞم٦م قمـ اعمّمٜمػ وطمده

 (. أ/89 )د : هن٤مك٦م ( )

 (. ب/222): سمداك٦م (4)

 . وهل إومم. وٓ: (د)و (ط)ذم  (2)

 . وم٢من: (ط)ذم (2) 

اًمٕمٚمٛمٞم٦م، . يمِمػ إهار، ط: كٜمٔمر. ٕٟمف ٓ جيقز هل٤م متٙمٞمٜمف ُمـ ٟمٗمسٝم٤م ُم٤م دام قمغم يمٗمره، ومتّمػم يم٤معمٕمٚم٘م٦م ( )

2/ 48 . 

ِذي ُاؾْمُت١ْمِصَؾ َذيَمُرُه َوظُمّْمَٞم٤مهُ ا: اعْمَْجبُقُب : َوُِمٜمْفُ ، اًْمَ٘مْٓمعُ : اجْل٥َم   ( ) : ، ص"ضمب٥م"اعمٖمرب، ُم٤مدة . خْلَِِص  اًم 

22 . 

 . اعمحٙمؿ: اعمٖمرب: ًمس٤من اًمٕمرب: ذم "قمٜمـ"كٜمٔمر ُم٤مدة . هق اًمذي ٓ ك٠ميت اًمٜمس٤مء :اًمٕمٜملم (2)

 . ًمس٤من اًمٕمرب: ذم "أٓ "كٜمٔمر ُم٤مدة . اًمٞمٛملم: ًمٖم٦م اإلكالء (8)

: أٟمٞمس 9 /2اعمٕمروم٦م، . اعمبسقط ًمٚمٛمّمٜمػ، ط. ُمدشمف ع مج٤مع اعمٜمٙمقطم٦مكٛمٜم قمـ كٛملمٍ  قمب٤مرةٌ : واصٓمالطم٤مً  

 .   : اًمٗم٘مٝم٤مء، ص

 (. ب/4 4)ف : هن٤مك٦م(9) 
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-سم٤معمٕمروف  اإلُمس٤مك٤مل سمف قمغم ُمـ يم٤من ومقات حُي  ، ومٝمٜم٤م أكْم٤مً ( )سم٤معمٕمروف ُمـ ضمٝمتف

 .ُمـ ضمٝمتف، وٓ كثب٧م إٓ سم٘مْم٤مء اًم٘م٤ميض -قمغم اًمٙمٗمر سم٤مإلسار

وسمف وم٤مرق  ،سمدًمٞمؾ صحتٝم٤م طمٞم٨م ٓ ٟمٙم٤مح ،ًمٚمٗمرىم٦م ومٝمل همػم ُمقوققم٦مٍ  ،وم٠مُم٤م اًمردة

ًمٚمٜمٙم٤مح  ًمٙمقهن٤م ُمٜم٤مومٞم٦مً : طمّمقل اًمٗمرىم٦م هب٤م قمرومٜم٤م أن ،ًمٚمٗمرىم٦م اًمٓمالق، وإذا مل كٙمـ ُمقوققم٤مً 

، وسمٕمد اًمردة ٓ بتٜمك قمغم احلؾ اًمذي هق يمراُم٦مٌ وم٢من اًمٜمٙم٤مح كُ : ُم١مصمرٌ  وذًمؽ وصٌػ ، طمٙمامً 

اًمقٓك٦م واعم٤مًمٙمٞم٦م اًمث٤مسمت٦م سمٓمركؼ  وإلزاًم٦م، ُم٤م هق يمراُم٦مٌ  إلؾم٘م٤مط ن اًمردة ؾمب٥ٌم ٕ: كب٘مك احلؾ

ُمـ هذا اًمقضمف، وُمع وضمقد اعمٜم٤مذم  إصمركٙمقن ىمقي  ًمٚمٜمٙم٤مح طمٙمامً  ٝم٤م ُمٜم٤مومٞم٦مً ٚمُ اًمٙمراُم٦م، ومجٕمْ 

 .( )دظمؾ هب٤م أو مل كدظمؾ ؾمقاءٌ  ،ٓ كب٘مك اًمٜمٙم٤مح

سمخالف  ( )سم٢ممج٤مع اًمّمح٤مسم٦م ومحٙمؿ سم٘م٤مء اًمٜمٙم٤مح سمٞمٜمٝمام ُمٕمٚمقمٌ ، وم٠مُم٤م إذا ارشمدا ُمٕم٤مً 

، ِمتٖمؾ ومٞمف سم٤مًمتٕمٚمٞمؾٓ كُ  سم٤مإلمج٤معأن اعمٕمدول سمف قمـ اًم٘مٞم٤مس سم٤مًمٜمص أو  ( )اًم٘مٞم٤مس، وىمد سمٞمٜم٤م

، وىمد سمٞمٜم٤م ومس٤مد اقمتب٤مر طم٤مًم٦م اًمب٘م٤مء سمح٤مًم٦م آسمتداء، ومال جيقز أن حلٙمؿ ومٞمف سمٕمٚم٦مٍ وٓ سم٢مصمب٤مت ا

ن وهذا ٕ: ًمٚمٛمٜمع ُمـ سم٘م٤مء اًمٜمٙم٤مح قمٚم٦مً  ،سمٕمد اًمردة ٕمؾ اُمتٜم٤مع صح٦م اًمٜمٙم٤مح سمٞمٜمٝمام اسمتداءً جُي 

                                                   

 (.   4/4)ط : هن٤مك٦م ( )

 . 249: اعمٖمٜمل ًمٚمخب٤مزي، ص: كٜمٔمر (4)

اًمٕمٚمٛمٞم٦م، . يمِمػ إهار، ط: كٜمٔمر. أهنؿ أسمٓمٚمقا ٟمٙم٤مح اعمرشمدكـ كِمػم إمم قمدم اًمٜم٘مؾ قمـ اًمّمح٤مسم٦م  (2)

2/ 22 . 

 . ومل كذيمر اإلمج٤مع، 8 4: ص، ذم ومّمؾ ذط اًم٘مٞم٤مس (2)
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تقهؿ ُمٜمٝمام كُ  ( )، وسمٕمد ردهتاماإلسم٘م٤مء، وإٟمام كستدقمل اًمٗم٤مئدة ذم ُمب٘مٞم٤مً  اًمب٘م٤مء ٓ كستدقمل دًمٞمالً 

 .وم٤مئدة اًمب٘م٤مء ( )وسمف كٔمٝمراإلؾمالم، اًمرضمقع إمم 

سمٕمد اًمردة، وقمٜمد ردة  وذًمؽ ُمٜمٕمدمٌ ، ؾ ذم اعمحؾكستدقمل احلِ  وم٠مُم٤م اًمثبقت اسمتداءً 

 .ظمتالفُمع ُم٤م مه٤م قمٚمٞمف ُمـ آ وم٤مئدةٌ  اإلسم٘م٤مءٓ كٔمٝمر ذم  ،أطمدمه٤م

 : ٕٟمف( )سمح٤مل اًمزوج ُمٕمتؼمٌ  ( )ؾ اًمِم٤مومٕمل رمحف اهلل ذم قمدد اًمٓمالق وأٟمفوقمغم هذا قمٚم  

ن ٕإصمر:  سمح٤مل اعم٤مًمؽ يمٕمدد اًمٜمٙم٤مح، وهذا سملّمُ  وقمدد اعمٚمؽ ُمٕمتؼمٌ ، هق اعم٤مًمؽ ًمٚمٓمالق

قمـ اًم٘مدرة واًمتٛمٙمـ ُمـ اًمتٍمف، وم٢مذا يم٤من اًمزوج هق اعمتٛمٙمـ ُمـ  ٦م قمب٤مرةٌ اعم٤مًمٙمٞمّ 

أٟمف هق اعم٤مًمؽ ًمف، وإٟمام كتؿ اعمٚمؽ سم٤مقمتب٤مر يمامل طم٤مل  ( )قمرومٜم٤مسم٤مإلك٘م٤مع، اًمتٍمف ذم اًمٓمالق 

 .إٟمام كتؿ سمٙمامل طم٤مل اعم٤مًمؽ سم٤محلرك٦م ،هوهمػم سم٤مإلقمت٤مقيمام أن ُمٚمؽ اًمتٍمف ، ٤مًمؽ سم٤محلرك٦ماعم

                                                   

 . ٟمٕمقذ سم٤مهلل: (ط)ذم سمٕمده٤م ( ) 

 . شمٔمٝمر: (ط)ذم  (4)

 . ٟمفوم٢م: (ط)ٟمف، وذم أ: (ف)ذم  (2)

 ٚمؽ احلر صمالثتومٞمٛم، ٓ سمح٤مل اًمزوضم٦م اًمزوج ُمٕمتؼم سمح٤ملأن اًمِم٤مومٕمل كٕمتؼم أن قمدد اًمٓمالق : اعم٘مّمقد (2)

ومٞمٙمقن ، ٘متلم ؾمقاء يم٤من حتتف طمرة أو أُم٦مٞمٓمٚمشموكٛمٚمؽ اًمٕمبد ، ة أو أُم٦مؾمقاء يم٤من حتتف طمر شمٓمٚمٞم٘م٤مت

 . اقمتب٤مره سم٤مًمرضم٤مل دون اًمٜمس٤مء

وُمذه٥م احلٜمٗمٞم٦م قمٙمسف، ومٞمٕمتؼموٟمف سم٤مًمٜمس٤مء دون اًمرضم٤مل، ومٚمٚمحرة صمالث شمٓمٚمٞم٘م٤مت ؾمقاٌء يم٤من زوضمٝم٤م 

 . طمرًا أو قمبدًا، وًمألُم٦م اصمٜمت٤من ؾمقاٌء يم٤من زوضمٝم٤م طمرًا أو قمبداً 

اعمٕمروم٦م، . : اعمبسقط ًمٚمٛمّمٜمػ، ط 2/22 : احل٤موي اًمٙمبػم، 2 4/ ٕمروم٦م، اعم. إم، ط: كٜمٔمر

 /29 . 

 (. أ/228): سمداك٦م ( )
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وذًمؽ ، ر سم٘مدر ُمٚمؽ اًمٜمٙم٤محت٘مدّ ومٞمَ ، سم٤مًمٜمٙم٤مح ( )ٛمٚمؽكُ  شمٍمٌف  اًمٓمالُق : وىمٚمٜم٤م ٟمحـ

سم٤مقمتب٤مر  ( )ن اعمٚمؽ إٟمام كثب٧م ذم اعمحؾٕ: خيتٚمػ سم٤مظمتالف طم٤مل اعمرأة ذم اًمرق واحلرك٦م

، قمغم اًمٜمّمػ ُمٜمف ذم طمؼ احلرة إََُم٦مبتٜمك قمٚمٞمف اًمٜمٙم٤مح ذم طمؼ ًمذي كُ صٗم٦م احلؾ، واحلؾ ا

، يمام أن سم٘مدر ُمٚمؽ اإلسمٓم٤ملومب٘مدر ذًمؽ كثب٧م اعمٚمؽ، صمؿ سم٘مدر اعمٚمؽ كتٛمٙمـ اعم٤مًمؽ ُمـ 

، وم٢من واطمداً  كٛمٚمؽ إقمت٤مىم٤مً  واطمدٌ  إذا يم٤من ًمف قمبدٌ  ( )اًمٞمٛملم كتٛمٙمـ ُمـ إسمٓم٤مًمف سم٤مًمٕمتؼ، طمتك

 .يم٤من ًمف قمبدان كٛمٚمؽ قمت٘ملم

بتٜمك قمغم ُمٚمؽ اًمٜمٙم٤مح وهق أن ُم٤م كُ ، عم٤م ىمٚمٜم٤م سم٤مًمرضمقع إمم إصؾ إصمرر ىمقة صمؿ فمٝم

، ( )سم٤مظمتالف طم٤مهل٤م، وذًمؽ ٟمحق اًم٘مسؿ ذم طم٤مل ىمٞم٤مم اًمٜمٙم٤مح ( )وم٢مٟمف خيتٚمػ، وخيتص سمف

بتٜمك قمغم ُمٚمؽ سم٤مقمتب٤مره٤م سمٕمد اًمٓمالق، ومٕمرومٜم٤م أٟمف كت٘مدر ُم٤م كُ  ( )واًمٕمدة وطمؼ اعمراضمٕم٦م

 .( )حس٥م ُم٤م كسع اعمحؾ ًمفسم٘مدر اعمٚمؽ اًمث٤مسم٧م سم ،اًمٜمٙم٤مح

ـٌ وقمغم هذا قمٚم    .( )ومٞمف اًمتٙمرار يم٤مًمٖمسؾ ـ  َس ومٞمُ ، ذم اًمقوقء ؾ ذم شمٙمرار اعمسح سم٠مٟمف ريم

                                                   

 . سمٛمٚمؽ: (ط)ذم ( ) 

 (. 2 4/4)ط : هن٤مك٦م(4) 

 . إٟمف: (ط)ذم سمٕمده٤م (2) 

 (. أ/2 4)ف : هن٤مك٦م (2)

 (. د) ُمـ ؾم٤مىمطٌ اًمٜمٙم٤مح، : ىمقًمف ( )

 (. أ/92 )د : هن٤مك٦م ( )

 .  9 /4: شمبٞملم احل٘م٤مئؼ، 422/ : اهلداك٦م ذح اًمبداك٦م، 29/ اعمٕمروم٦م، . ط اعمبسقط،: كٜمٔمر (2)

 . اعم٘مّمقد سمذًمؽ اًمِم٤مومٕمل رمحف اهلل، وىمد ُمرت اعمس٠مًم٦م ذم وضمقه دومع اًمٕمٚمؾ (8)
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ومٞمف اًمتٙمرار يم٤معمسح سم٤مخلػ، صمؿ يم٤من شم٠مصمػم اعمسح ذم  ـ  َس ومال كُ ، إٟمف ُمسٌح : وىمٚمٜم٤م ٟمحـ

ذم  ُمنموعٌ وم٢من اًمتٙمرار : إؾم٘م٤مط اًمتٙمرار أىمقى ُمـ شم٠مصمػم اًمريمٜمٞم٦م ذم ؾمٜم٦م اًمتٙمرار ومٞمف

ـٍ  ( )اعمْمٛمْم٦م وآؾمتٜمِم٤مق وم٢من آيمتٗم٤مء سم٤معمسح : ، وشم٠مصمػم اعمسح ذم اًمتخٗمٞمػوًمٞمس٤م سمريم

كٔمٝمر ُمٕمٜمك  إصقلومٞمف ُمع إُمٙم٤من اًمٖمسؾ ُم٤م يم٤من إٓ ًمٚمتخٗمٞمػ، وقمٜمد اًمرضمقع إمم 

ُمع ُم٤م ومٞمف ُمـ دومع اًمرضر اًمذي كٚمح٘مف سم٢مومس٤مد اإليمامل، اًمتخٗمٞمػ سمؽمك اًمتٙمرار سمٕمد 

 .كّمٞم٥م رأؾمف ُمـ اًمبٚم٦م ُم٤م ( )ًمٙمثرة: قمامُمتف

إصمر:  ، وهق سملّمُ ؾ ذم اؿمؽماط شمٕمٞملم اًمٜمٞم٦م ذم اًمّمقم سم٠مٟمف صقم ومرضٍ وقمغم هذا قمٚم  

 .( )يم٤مٕصؾ اًمٗمروٞم٦م ىمرسم٦مٌ  وصٗم٦مُ ، وم٢من اؿمؽماط اًمٜمٞم٦م عمٕمٜمك اًمت٘مرب

ذم إصؾ ًمٚمتٛمٞمٞمز سملم  ،ذم اًمٕمب٤مدة ، وشم٠مصمػمه أن اؿمؽماط اًمٜمٞم٦مصقم قملمٍ : وىمٚمٜم٤م ٟمحـ

، ( )اًمٜمٞم٦م ًمٚمتٕمٞملم ومال ُمٕمٜمك ٓؿمؽماط، ذقم٤مً  ُمٜمٝم٤م، وهذا ُمتٕملّمٌ  ٟمقعٍ  ( )أٟمقاقمٝم٤م سمتٕمٞملم

 .( )ُمـ هذا اًمقضمف كٔمٝمر اًمؽمضمٞمح إصمروُمٕمٜمك اًم٘مرسم٦م كتؿ سمقضمقد أصؾ اًمٜمٞم٦م، ومب٤مقمتب٤مر ىمقة 

                                                   

، ( 8 اًمقوقء، سم٤مب ُمسح اًمرأس يمٚمف، رىمؿ ) ُمـ أدًم٦م ُمنموقمٞمتٝمام ُم٤م أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم اًمّمحٞمح  ( )

قمـ قمٛمرو سمـ حيٞمك اعم٤مزين قمـ ، وطمدك٨م اًمبخ٤مري، (2  اًمقوقء، رىمؿ اًمٓمٝم٤مرة، سم٤مب صٗم٦م ) وُمسٚمؿ 

أشمستٓمٞمع أن شمركٜمل يمٞمػ يم٤من رؾمقل اهلل : -وهق ضمد قمٛمرو سمـ حيٞمك-ىم٤مل ًمٕمبد اهلل سمـ زكد  أسمٞمف أن رضمالً 

 ٟمٕمؿ: وم٘م٤مل قمبد اهلل سمـ زكد؟ كتقو٠م ، 
ٍ
صمؿ ُمْمٛمض ، ومٖمسؾ كده ُمرشملم، وم٠مومرغ قمغم كدكف، ومدقم٤م سمامء

 . احلدك٨م. . . ( صمؿ همسؾ وضمٝمف صمالصم٤م، واؾمتٜمثر صمالصم٤م

 . سمٙمثرة: (ط)ذم  (4)

 .  2/22: روو٦م اًمٓم٤مًمبلم،  8/22: اعمجٛمقع،   / خمتٍم اعمزين، : كٜمٔمر (2)

 . سمتٕملم: (ط)ذم  (2)

 . ًمٚمتٕملم: (د)و (ف)ذم  ( )

 .  2 /4ضمقاهر اًمٕم٘مقد، : كٜمٔمر ( )
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عمـ حيسـ اًمت٠مُمؾ ذم  وومٞمام ذيمرٟم٤م يمٗم٤مك٦مٌ ، َمقمغم هذا ُمـ اعمس٤مئؾ ٓ حُي  ُج ر  وُم٤م خُي 

 .( )ٟمٔم٤مئره٤م

ن أصؾ ذًمؽ ومأل: وهق اًمؽمضمٞمح سم٘مقة صمب٤مت احلٙمؿ اعمِمٝمقد سمف: ٤مينوأُم٤م اًمقضمف اًمث

، ومام داً ُمت٠ميم   كٙمقن صم٤مسمت٤مً  ،اإلمج٤مع، وُم٤م كٙمقن صمبقشمف سم٤مًمٜمص أو أو إمج٤معٍ  كٙمقن قمـ ٟمص   ( )إٟمام

سم٤مقمتب٤مر ُم٤م سمف  كٙمقن راضمح٤مً إصقل، كٔمٝمر ومٞمف زك٤مدة اًم٘مقة ذم اًمثب٤مت قمٜمد اًمٕمرض قمغم 

 .ص٤مر طمج٦مً 

ىمقة ًمف زك٤مدة ، ، وم٢من اًمقصػ اًمذي قمٚمٚمٜم٤م سمفُمسح اًمرأس أكْم٤مً  ( )ًم٦موسمٞم٤من ذًمؽ ذم ُمس٠م

واعمسح قمغم ، ؾم٤مئر أٟمقاع اعمسح يم٤مًمتٞمٛمؿ أن   ( )أٓ شمرى: اًمثب٤مت قمغم احلٙمؿ اعمِمٝمقد سمف

كٔمٝمر اخلٗم٦م ومٞمٝم٤م  ،واعمسح قمغم اجلب٤مئر -( )قمٜمد ُمـ جيٞمزه- ( )واعمسح قمغم اجلقرب، اخلػ

ؾ سمف ىمقة اًمثب٤مت هبذه اًمّمٗم٦م، وم٢من ذم اًمّمالة اًمذي قمٚم  سمؽمك اقمتب٤مر اًمتٙمرار، وًمٞمس ًمٚمقصػ 

أن ومٕمرومٜم٤م ٓ سم٤مًمتٙمرار،  سم٤مإليمامليم٤مًم٘مٞم٤مم واًم٘مراءة واًمريمقع واًمسجقد، صمؿ مت٤مُمٝم٤م كٙمقن  أريم٤مٟم٤مً 

                                                   

 .  2 /2اًمٕمٚمٛمٞم٦م، . يمِمػ إهار، ط: كٜمٔمر ( )

 (. ب/228): سمداك٦م (4)

 (. 8 4/4)ط : هن٤مك٦م(2) 

 . كرى: (د)ذم (2) 

 . اجلقارب: (د)و (ف)ذم ( ) 

 . أضم٤مزه اجلٛمٝمقر قمغم شمٗمّمٞمؾ ذم صٗمتف ( )

اعمٕمروم٦م، . : اعمبسقط ًمٚمٛمّمٜمػ، ط   /  : اًمتٛمٝمٞمد ٓسمـ قمبداًمؼم،  2 / اعمحغم، : كٜمٔمر ذم اعمس٠مًم٦م 

: اًمنمح اًمٙمبػم 9 / : سمداك٦م اعمجتٝمد،    / : اًمبٞم٤من ًمٚمٕمٛمراين، 22 / : طمٚمٞم٦م اًمٕمٚمامء،  2 / 

 . 299/ : اعمجٛمقع، 29 / ٓسمـ ىمداُم٦م، 

ذطثُقاخ 

عهً انىجّ 

 انثاٍَ 
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وم٢من صٗم٦م : ذم إصمب٤مت ؾمٜم٦م اًمتٙمرار سمف، ويمذًمؽ ذم اًمّمقم صم٤مسم٧ٍم  ىمقي   اًمريمٜمٞم٦م ًمٞمس سمقصٍػ 

طمتك كتٕمدى إمم ؾم٤مئر اًمٕمب٤مدات، ، ٞم٦م اًمتٕمٞملم ومٞمفذم إؾم٘م٤مط اؿمؽماط ٟم صم٤مسم٧ٌم  اًمٕمٞمٜمٞم٦م ىمقي  

، واحل٩م إذا أـمٚمؼ اًمٜمٞم٦م ومل ( )يم٤مًمزيم٤مة إذا شمّمدق سم٤مًمٜمّم٤مب قمغم اًمٗم٘مػم وهق ٓ كٜمقي اًمزيم٤مة

 .( )سم٤مهلل شمٕم٤ممم واإلكامن، ( )اإلؾمالمكٕملم طمج٦م 

ورد اعمبٞمع قمغم اًمب٤مئع ، واًمٖمّمقب ( )ٟمحق رد اًمقدائع ،وكتٕمدى إمم همػم اًمٕمب٤مدات

 .ًمبٞمعًمٗمس٤مد ا

ذم  ٜم٤مً سمٕمدُم٤م ص٤مر ُمتٕمٞمّ  ،ذم اؿمؽماط ٟمٞم٦م اًمتٕمٞملم صم٤مسم٧ٍم  وصٗم٦م اًمٗمروٞم٦م ًمٞمس سم٘مقي  

 .ذم همػم اًمّمقم ( )ٓ، واًمّمقم

ن وامن اعمتٚمٗم٤مت ٕسم٤مإلشمالف: ْمٛمـ اعمٜم٤مومع ٓ شمُ  ؾ سمف قمٚمامؤٟم٤م ذم أن  ويمذًمؽ ُم٤م قمٚم  

 ٕملم واعمٜمٗمٕم٦م شمٗم٤موٌت ، وسملم اًماجلؼمان، وسم٤مقمتب٤مر ُم٤م هق اعم٘مّمقد وهق ( )سم٤معمثؾ سم٤مًمٜمص رٌ ُم٘مد  

                                                   

 . وهذا قمٜمدهؿ سم٤مٓؾمتحس٤من. إذا شمّمدق سمجٛمٞمع ُم٤مًمف ٓ كٜمقي اًمزيم٤مة ؾم٘مط ومروٝم٤م قمٜمف: أي ( )

 . 22 /4: ومتح اًم٘مدكر ٓسمـ اهلامم، 4/22: سمدائع اًمّمٜم٤مئع، 24: سمداك٦م اعمبتدي، ص: كٜمٔمر 

: سمدائع اًمّمٜم٤مئع، 4  /2اعمٕمروم٦م، . اعمبسقط، ط: كٜمٔمر. الم اؾمتحس٤مٟم٤ًم أكْم٤مً ومٞم٘مع قمـ طمج٦م اإلؾم (4)

4/  2 . 

: إؿمب٤مه واًمٜمٔم٤مئر ٓسمـ 22 /2اًمٕمٚمٛمٞم٦م، . يمِمػ إهار، ط: كٜمٔمر. ٓ ُكِمؽمط ًمف شمٕمٞملم اًمٜمٞم٦م: أي (2)

 .  4: ٟمجٞمؿ، ص

 (. ب/2 4)ف : هن٤مك٦م (2)

 . سمدون اًمقاو. ٓ(: ط)ذم  ( )

 .92  ُمـ أك٦م: اًمب٘مرةؾمقرة   چ ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳچ : ًمف شمٕم٤ممميم٘مق، ُمـ اًم٘مرآن ( )

، (44 4اًمٕمتؼ، سم٤مب إذا أقمتؼ قمبدا سملم اصمٜملم، رىمؿ ) أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم اًمّمحٞمح  ُم٤م: وُمـ اًمسٜم٦م

قمبد اهلل سمـ  ، يمالمه٤م قمـ(2822إكامن، سم٤مب ُمـ أقمتؼ ذيم٤م ًمف ذم قمبد، رىمؿ ) وُمسٚمؿ ذم اًمّمحٞمح 

= 
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ومقق ُم٤م أشمٚمػ ذم صٗم٦م  ِػ قمغم اعمتٚمِ  ٥َم قضَم ذم اعم٤مًمٞم٦م ُمـ اًمقضمف اًمذي ذيمرٟم٤م، ومال جيقز أن كُ 

 .( )يءاجلٞمد سم٢مشمالف اًمرد ٥ُم قضَم اعم٤مًمٞم٦م، يمام ٓ كُ 

 سم٤مإلشمالفْمٛمـ ومتُ ، ْمٛمـ سم٤مًمٕم٘مد اجل٤مئز واًمٗم٤مؾمد سم٤مًمدراهؿاعمٜم٤مومع شمُ : وىم٤مل اًمِم٤مومٕمل

قمٚمٞمف، وم٢مٟمف ٟمٔمػم  ِػ قمـ إهدار طمؼ اعمتٚمَ  احل٤مضم٦م إمم اًمتحرز حت٘مؼ: ، صمؿ شم٠مصمػمه( )يم٤مٕقمٞم٤من

 .حت٘مؼ احل٤مضم٦م إمم ُمٚمؽ اعمٜمٗمٕم٦م سم٤مًمٕمقض سم٤مًمٕم٘مد

 :كزقمؿ أن قمٚمتف أىمقى ذم صمب٤مت احلٙمؿ اعمِمٝمقد سمف قمٚمٞمف ُمـ وضمٝملم ( )صمؿ هق

ومٛمراقم٤مة ضم٤مٟم٥م اعمٔمٚمقم وإحل٤مق ، سم٠مطمدمه٤م اإلرضارُمـ  د  أٟمف إذا مل كٙمـ سمُ : أطمدمه٤م

 .( )أومم ُمـ إهدار طمؼ اعمٔمٚمقم -سم٢مجي٤مب اًمزك٤مدة قمٚمٞمف-مل اخلنان سم٤مًمٔم٤م

وهق صٗم٦م  حمٌض  أن ذم إجي٤مب اًمْمامن إهدار طمؼ اًمٔم٤ممل ومٞمام هق وصٌػ : واًمث٤مين

 ذم ـمرف اًمٔم٤ممل ومْمؾ صٗم٦مٍ  سمف، همػم أن   وهق يمقهنام ُمٜمتٗمٕم٤مً  ( )٤منٞمّ ؾماًمب٘م٤مء، وذم إصؾ مه٤م 

                                                   

يم٤ًم ًمف ذم قمبد، ومٙم٤من ًمف ُم٤مٌل كبٚمغ صمٛمـ اًمٕمبد »: ىم٤مل  قمٜمٝمام أن رؾمقل اهلل قمٛمر ريض اهلل  ُمـ أقمتؼ ِذْ

 . ش وم٠مقمٓمك ذيم٤مءه طمّمّمٝمؿ وقمتؼ قمٚمٞمف وإٓ وم٘مد قمتؼ ُمٜمف ُم٤م قمتؼ، م اًمٕمبد ىمٞمٛم٦م قمدلٍ ق  ىمُ 

: سمدائع 2/92: حتٗم٦م اًمٗم٘مٝم٤مء، 28/  اعمٕمروم٦م، . : اعمبسقط، ط8  : أصقل اًمِم٤مر، ص: كٜمٔمر ( )

 . 482/ ئع، اًمّمٜم٤م

 .   4/  : اًمنمح اًمٙمبػم ًمٚمراومٕمل، 2 2/ : اعمٝمذب، 2  /2احل٤موي اًمٙمبػم، : كٜمٔمر (4)

 (. ب/92 )د : هن٤مك٦م (2)

 . 82/  اعمٕمروم٦م، . اعمبسقط، ط: كٜمٔمر (2)

 . وكٔمٝمر أهن٤م شمّمحٞمػ. ؿمٞمئ٤من(: ط)ذم  ( )



 

 

444 
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يم٤من ومٞمف ، ٓ جي٥م اًمْمامن: وإذا ىمٚمٜم٤م. ( )طمؼ اعمٔمٚمقم ( )ٕصؾ ٝمدر صٞم٤مٟم٦مٌ ٞمُ وهق اًمب٘م٤مء، وم

 .ػ قمٚمٞمف ذم أصؾ اعم٤مًمٞم٦م، وٓ ؿمؽ أن اًمقصػ دون إصؾإهدار طمؼ اعمتٚمَ 

ن ذم إجي٤مب اًمزك٤مدة ُمٕمٜمك اجلقر، ٕ: صمب٤مت احلٙمؿ ومٞمام اقمتؼمٟم٤مه ( )ىمقة: وٟمحـ ٟم٘مقل

قضم٥م ، وإذا مل ٟمإطمقالُمـ  ُمـ اًمٕمب٤مد سمح٤ملٍ  وٓ جيقز ٟمسب٦م ذًمؽ إمم اًمنمع سمٖمػم واؾمٓم٦مٍ 

صمب٧م اؿمؽماط اعمامصمٚم٦م ومٞمف  ًمٕمجزٟم٤م قمـ إجي٤مب اعمثؾ ذم ُمقوعٍ : وم٢مٟمام ٓ ٟمقضم٥م ،اًمْمامن

كٙمقن  ( )قمغم اعمامصمٚم٦م سم٠مصؾ اًمقوع، يمٞمػ وم٢مٟمف همػم ُمبٜمل  : سم٤مًمٜمص، وسمف وم٤مرق وامن اًمٕم٘مد

 ُمنموعٌ  قمٜمد حت٘مؼ اًمٕمجز أصٌؾ  اإلىمدامُمـ  وآُمتٜم٤معُ ؟ سمف اًمرسمح كقمغم ذًمؽ واعمبتٖم ُمبٜمٞم٤مً 

 .ًمٜم٤م

 .ظمرةأن ذم إجي٤مب اًمزك٤مدة إهدار طمؼ اعمتٚمػ ذم هذه اًمزك٤مدة ذم اًمدٟمٞم٤م وأ: ينواًمث٤م

، ظمرةسمؾ كت٠مظمر إمم أ، ػ قمٚمٞمف أصالً در طمؼ اعمتٚمَ ٓ هُي ، ٓ جي٥م اًمْمامن: وإذا ىمٚمٜم٤م

 .( )اإلهدارورضر اًمت٠مظمػم دون رضر 

ػ ذم تٚمَ ؾ اعمثْ ن اًمقاضم٥م هق ُمِ ٕ: ؾ ًمف ُمـ ضمٜمسفثْ إشمالف ُم٤م ٓ ُمِ  وٓ كدظمؾ قمغم هذا

 .بتٜمك قمغم اًمقؾمعوذًمؽ كُ  ،إمم آؾمتٞمٗم٤مء إُمرآل  ( )إٓ أٟمف ،اعم٤مًمٞم٦م ذقم٤مً 

                                                   

ب٤مرة، وٓ خيٗمك ُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ ًَمبْس هدر، زاده٤م ُمـ اهلٜمدك٦م طمتك شمست٘مٞمؿ اًمٕم: وىمقًمف. إصؾ هدر: (ط)ذم  ( )

 . وريم٤ميم٦م

 . 82/  اعمٕمروم٦م، . اعمبسقط، ط: وكٜمٔمر(. 9 4/4)ط : هن٤مك٦م (4)

 (. أ/229): سمداك٦م (2)

 . ويمٞمػ: (ط )ذم  (2)

 . 82/  اعمٕمروم٦م، . اعمبسقط، ط: كٜمٔمر ( )

 .وطمذومٝم٤م أومم(. ط) همػم ُمثبت٦م ذموهل إذا، : (د)و( ف)سمٕمده٤م ذم إم و ( )



 

 

444 
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ستٓم٤مع ٓ كُ  : ٕٟمفذم اًم٘مٞمٛم٦م وكس٘مط اقمتب٤مر أدٟمك شمٗم٤موٍت ، كت٘مدر سم٘مدر اًمقؾمع: ىمٚمٜم٤م

وًمٙمـ ٓ كتح٘مؼ ذم هذا ُمٕمٜمك ٟمسب٦م اجلقر إمم اًمنمع، وم٤مًمقاضم٥م ذقم٤ًم ، اًمتحرز قمـ ذًمؽ

ن اًمٔم٤ممل ٓ ٕ: ضمداً  ومٝمق وٕمٞمٌػ ، اعمٔمٚمقم ( )ُمـ ضم٤مٟم٥م شمرضمٞمح ؼِمَ قمتُ هق اعمثؾ ٓ همػم، وُم٤م ا

طمؼ  ( )ُمٜمف ُمع ىمٞم٤مم طم٘مف ذم ُمٚمٙمف، ومٚمق مل ٟمقضم٥م اًمْمامن ؾم٘مط ُػ ٜمتَّم وًمٙمـ كُ  ،ؿٔمٚمَ كُ 

 اًمْمامن كس٘مط طمؼ اًمٔم٤ممل ذم اًمقصػ سمٛمٕمٜمًك  إجي٤مبإًمٞمٜم٤م، وقمٜمد  ُمْم٤مٍف  اعمٔمٚمقم ٓ سمٗمٕمؾٍ 

اًمقصػ ذم  ( )ٓمركؼ احلٙمؿ سمف قمٚمٞمف، وُمراقم٤مةوهق أٟم٤م ٟمٚمزُمف أداء ذًمؽ سمإًمٞمٜم٤م،  ُمْم٤مٍف 

اًمتٗم٤موت : بتٜمك قمغم اعمس٤مواةأٓ شمرى أن ذم اًم٘مّم٤مص اًمذي كُ : اًمقضمقب يمٛمراقم٤مة إصؾ

ٜمٔمر إمم شمرضمٞمح كٛمٜمع ضمرك٤من اًم٘مّم٤مص، وٓ كُ  -ءاّل يم٤مًمّمحٞمح٦م ُمع اًمَِم -ذم اًمقصػ 

٤مت ومٞمام شمرضمٞمح ضم٤مٟم٥م إصؾ قمغم اًمقصػ، ومٕمرومٜم٤م أن ىمقة اًمثب ( )وإمم، ضم٤مٟم٥م اعمٔمٚمقم

 .ىمٚمٜم٤م

ذم اًمِمٝم٤مدة قمغم اًمٓمالق ىمبؾ  سم٤مإلشمالفْمٛمـ ُمٚمؽ اًمٜمٙم٤مح ٓ كُ  إن  : وقمغم هذا ىمٚمٜم٤م

 .( )ذم اًمِمٝم٤مدة قمغم اًمٕمٗمق سم٤مإلشمالفْمٛمـ ، وُمٚمؽ اًم٘مّم٤مص ٓ كُ ( )اًمدظمقل

                                                   

 . شمرضمٞمح ضم٤مٟم٥م: (ط)ذم  ( )

 . ًمس٘مط: (ط)ذم  (4)

 (. أ/2 4)ف : هن٤مك٦م(2) 

 . وٓ إمم: (ف)ذم  (2)

: طم٤مؿمٞم٦م اسمـ قم٤مسمدكـ،  22/ : سمدائع اًمّمٜم٤مئع، 2/22، 22 / اعمٕمروم٦م، . اعمبسقط، ط: كٜمٔمر ( )

2/22  . 

 .  /2 اعمٕمروم٦م، . اعمبسقط، ط: كٜمٔمر ( )
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ٓ  قمغم وضمفٍ  إـمرافومٞمام ؾمبؼ أن وضمقب اًمدك٦م قمٜمد إشمالف اًمٜمٗمس أو  ( )وىمد سمٞمٜم٤م

 ( )وهق ًمّمٞم٤مٟم٦م اعمحؾ قمـ، ( )سم٤مًمٜمص سمخالف اًم٘مٞم٤مس صم٤مسم٧ٌم  طمٙمؿٌ =كٛمٙمـ إجي٤مب اعمثؾ ومٞمف 

قمـ آسمتذال وقمـ  ن اًمٜمٗمقس سم٠مـمراومٝم٤م ُمّمقٟم٦مٌ ٕ: انؼْم ٓ ًمٚمٛمامصمٚم٦م قمغم وضمف اجلُ  ،اإلهدار

 .اإلهدار

ذم اعمٕمٜمك  إصقليمثرة  ن  ومأل، ( ) اًمؽمضمٞمح سمٙمثرة إصقلوهق : وأُم٤م اًمقضمف اًمث٤مًم٨م

 ( )، وهذاؿمتٝم٤مر ذم اعمٕمٜمك اًمذي ص٤مر اخلؼم سمف طمج٦مً سمٛمٜمزًم٦م آ اًمذي ص٤مر اًمقصػ سمف طمج٦مً 

اًمثالصم٦م إذا  إٟمقاعُمـ هذه  كٔمٝمر إذا شم٠مُمٚم٧م ومٞمام ذيمرٟم٤م ُمـ اعمس٤مئؾ وهمػمه٤م، وُم٤م ُمـ ٟمقعٍ 

 .( )ظمركـ ومٞمف أكْم٤مً إٓ وشمبلم سمف إُمٙم٤من شم٘مركر اًمٜمققملم أ ىمررشمف ذم ُمس٠مًم٦مٍ 

                                                   

 . ، ُمـ اجلزء إول ُمـ اعمٓمبقع8 : ُمر، صذم ومّمؾ سمٞم٤من طمٙمؿ اًمقاضم٥م سم٤مٕ: ذم أول اًمٙمت٤مب ( )

كٕمٜمل أن إجي٤مب اًمدك٦م ذم اًم٘متؾ اخلٓم٠م، ويمذًمؽ دك٦م إـمراف قمغم ظمالف اًم٘مٞم٤مس: ٕن اعم٤مل ًمٞمس ٍُمثاْلً  (4)

 .  2/44شم٘مقكؿ إدًم٦م، : كٜمٔمر. ًممدُمل، وًمذًمؽ مل كقضمبقا اًمدك٦م ذم اًمٕمٛمد

 (. 2 4/4)ط : هن٤مك٦م (2)

. ٗملم أصالن أو أصقل، ومٞمؽمضمح قمغم اًمقصػ اًمذي كِمٝمد ًمف أصٌؾ واطمدأن كِمٝمد ٕطمد اًمقص: ُمٕمٜم٤مه (2)

 . 48  /2: ضم٤مُمع إهار،  2 /2اًمٕمٚمٛمٞم٦م، . يمِمػ إهار، ط

 . ومجٝمقر إصقًمٞملم قمغم اًمؽمضمٞمح سمف، وُمٜمٕمف سمٕمض احلٜمٗمٞم٦م وسمٕمض اًمِم٤مومٕمٞم٦م

: اًمؼمه٤من ًمٚمجقكٜمل، 292: : اًمتبٍمة، ص42 /4: اًمٗم٘مٞمف واعمتٗم٘مف، 2/448اًمت٘مقكؿ، : كٜمٔمر ذم هذا اًمقضمف

اًمٕمٚمٛمٞم٦م، . : يمِمػ إهار، ط2 2/2: ذح خمتٍم اًمروو٦م، 222: : اعمٖمٜمل ًمٚمخب٤مزي، ص4/824

 . 4/229: ومقاشمح اًمرمحقت، 2/422: اًمت٘مركر واًمتحبػم، 24 : : خمتٍم اًمبٕمكم، ص 2 /2

 (. ب/229): سمداك٦م ( )

:  2 /2اًمٕمٚمٛمٞم٦م، . يمِمػ إهار، ط: 4/222: يمِمػ إهار ًمٚمٜمسٗمل، 2/448شم٘مقكؿ إدًم٦م، : كٜمٔمر ( )

  . 4/42ذح اًمتٚمقكح قمغم اًمتقوٞمح، 

انرشجُح 

تكثشج 

 األصىل
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ومٝمق أوٕمػ ، ( )ٕمٚم٦موهق اًمؽمضمٞمح سمٕمدم احلٙمؿ قمٜمد قمدم اًم: وأُم٤م اًمقضمف اًمراسمع

، وًمٙمـ سمٕمٚم٦مٍ  ، وأن اًمٕمدم ٓ كٙمقن ُمتٕمٚم٘م٤مً عم٤م سمٞمٜم٤م أن اًمٕمدم ٓ كقضم٥م ؿمٞمئ٤مً : وضمقه اًمؽمضمٞمح

قمغم ويم٤مدة اشمّم٤مل احلٙمؿ سم٤مًمٕمٚم٦م،  اٟمٕمدام احلٙمؿ قمٜمد اٟمٕمدام اًمٕمٚم٦م كّمٚمح أن كٙمقن دًمٞمالً 

 .( )ومٛمـ هذا اًمقضمف كّمٚمح ًمٚمؽمضمٞمح

ـٌ ، وم٢من اًمتٕمٚمٞمذم اعمسح سم٤مًمرأس أكْم٤مً  ( )وسمٞم٤مٟمف ٓ كٙمقن ذم اًم٘مقة يم٤مًمتٕمٚمٞمؾ  ،ؾ سم٠مٟمف ريم

يمام ذم اعمْمٛمْم٦م ، ن طمٙمؿ صمبقت اًمتٙمرار ٓ كٜمٕمدم سم٤مٟمٕمدام اًمريمٜمٞم٦مٕ: سم٠مٟمف ُمسٌح 

يمام ذم اهمتس٤مل اجلٜم٥م ، وآؾمتٜمِم٤مق، وطمٙمؿ ؾم٘مقط اًمتٙمرار كٜمٕمدم سم٤مٟمٕمدام وصػ اعمسح

 .ًمٞمس سمٛمسٍح  : ٕٟمفومٞمف صٗم٦م اًمتٙمرار ـ  َس واحل٤مئض، وم٢مٟمف كُ 

ٕم٘مؾ ، وومٞمام ٓ كُ صٗم٦م اًمتٙمرار ومٞمف كٙمقن ُمسٜمقٟم٤مً  ،ٕم٘مؾ شمٓمٝمػماً كُ  ويمذًمؽ ذم يمؾ ُم٤م

 .( )كٜمبئ قمـ ذًمؽ، ُمسٌح : صٗم٦م اًمتٙمرار، وىمقًمٜم٤م ( )ٓ كسـ ،شمٓمٝمػماً 

                                                   

، وُمٕمٜم٤مه أن شمتٕم٤مرض قمٚمت٤من: إطمدامه٤م ُمٓمردة ُمٜمٕمٙمس٦م، اًمؽمضمٞمح سم٤مًمٕمٙمس: وهق ُم٤م كسٛمٞمف سمٕمض إصقًمٞملم ( )

 . 4/228: ٟمقر إٟمقار قمغم اعمٜم٤مر، 22  /2ضم٤مُمع إهار، . وإظمرى همػم ُمٜمٕمٙمس٦م، وم٤مٕومم أومم

: اعمٖمٜمل    /2: اإلطمٙم٤مم ًممُمدي، 4/499: اًمروو٦م، 2/449شم٘مقكؿ إدًم٦م، : هذا اًمقضمف وكٜمٔمر ذم 

: اعمسقدة، 4/428: يمِمػ إهار ًمٚمٜمسٗمل، 242: : ذح شمٜم٘مٞمح اًمٗمّمقل، ص 22: ًمٚمخب٤مزي، ص

 . 22 /2اًمٕمٚمٛمٞم٦م، . : يمِمػ إهار ًمٚمبخ٤مري، ط282 :ص

. يمِمػ إهار، ط. ًمٚمؽمضمٞمح صقًمٞملم أٟمف ص٤مًمٌح قم٤مُم٦م إوخمت٤مر : ىم٤مل اًمبخ٤مري(. أ/ 9 )د : هن٤مك٦م (4)

 . 22 /2اًمٕمٚمٛمٞم٦م، 

 . سمٖمػم اًمقاو. سمٞم٤مٟمف: (ف)ذم  (2)

 . ومٞمف: (ط)ذم سمٕمده٤م  (2)

 . قمـ ىمقًمف ومٞمام ٓ ُكٕم٘مؾ: أي: ذم ه٤مُمش إم ( )

انرشجُح 

تانعكس 

أظعف 

وجىِ 

 انرشجُح
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ًمٚمٜمٙم٤مح، وكٜمٕمدم طمٙمؿ  ُم٦مً حمر   سمٞمٜمٝمام ىمراسم٦مً  إن  : إذا ُمٚمؽ أظمتف إخويمذًمؽ ىمٚمٜم٤م ذم 

خّم٤من جيقز ؿم: ( )ىم٤مل، وهق إذا ( )إقمامماًمٕمتؼ سم٤معمٚمؽ قمٜمد اٟمٕمدام هذا اعمٕمٜمك يمام ذم سمٜمل 

 ٓ، ٕمتؼ أطمدمه٤م قمغم ص٤مطمبف إذا ُمٚمٙمفومال كُ ، أن كْمع زيم٤مة ُم٤مًمف ذم ص٤مطمبف ٕطمدمه٤م

ؿ ٓ جيقز ًمف أن كْمع زيم٤مة ُم٤مًمف ذم اعمسٚمِ  هذا احلٙمؿ قمٜمد اٟمٕمدام هذا اعمٕمٜمك، وم٢من   ( )كٜمٕمدم

 .( )ٚمؽأطمدمه٤م قمغم ص٤مطمبف إذا ُم ( )ٕمتؼ، وذًمؽ ٓ كدل قمغم أٟمف كُ ( )اًمٙم٤مومر

 قملمٌ  : ٕٟمفِمؽمط ىمبْمف ذم اعمجٚمسإٟمف ٓ كُ : ويمذًمؽ ىمٚمٜم٤م ذم سمٞمع اًمٓمٕم٤مم سم٤مًمٓمٕم٤مم

ِمؽمط ذم سم٤مب اًمٍمف كُ  ( )هذا اًمقصػ، وم٢من   ( )وكٜمٕمدم هذا احلٙمؿ قمٜمد اٟمٕمدام، ( )سمٕملمٍ 

                                                   

 . 2/22اعمٕمروم٦م، . اعمبسقط، ط: كٜمٔمر ( )

 . يم٤من(: ف) ذم (4)

 . ٟٓمٕمدام(: ط)ذم  (2)

 .22: : سمداك٦م اعمبتدي، ص 2/2اعمٕمروم٦م، . اعمبسقط، ط: ء اًمزيم٤مة ًمٚمٙم٤مومر، كٜمٔمرذم ُمس٠مًم٦م إقمٓم٤م (2)

 . ٓ كٕمتؼ: (ف)ذم ( ) 

وُمثؾ ىمقًمٜم٤م ذم اعمسح ىمقًمٜم٤م ومٞمام إذا : ) وًمتقوٞمح اعمث٤مًملم أٟم٘مؾ يمالم اًمبخ٤مري ذم اًمٙمِمػ. اهـ.ُمٚمٙمف: (ط)ذم  ( )

ومٞمقضم٥م اًمٕمتؼ يم٘مراسم٦م  هق اؾمتدٌٓل  اًمذي، إن ىمراسم٦م إظمقة حمرُم٦م ًمٚمٜمٙم٤مح: ُمٚمؽ اًمرضمؾ أظم٤مه أو أظمتف

ومال شمقضم٥م اًمٕمتؼ ، جيقز ووع زيم٤مة أطمدمه٤م ذم أظمر هذه ىمراسم٦مٌ  :ُمـ ىمقل أصح٤مب اًمِم٤مومٕمل أطمؼ  . اًمقٓدة

وم٢من ىمراسمتٝمؿ عم٤م مل شمقضم٥م طمرُم٦م اًمٜمٙم٤مح مل شمقضم٥م ، ٕن ُم٤م ىمٚمٜم٤م كٜمٕمٙمس ذم سمٜمل إقمامم ;يم٘مراسم٦م سمٜمل إقمامم

ىمد اٟمٕمدم ذم اًمٙم٤مومر، ومل  -وهق ضمقاز ووع اًمزيم٤مة-ػ اًمذي ذيمروه وم٢من اًمقص: وىمقهلؿ ٓ كٜمٕمٙمس. اًمٕمتؼ

يمِمػ إهار، (. اعمسٚمؿ إذا ُمٚمٙمف  ٕمتؼ قمغموم٢من اًمٙم٤مومر ٓ كُ ، كٜمٕمدم احلٙمؿ اعمرشم٥م قمٚمٞمف، وهق قمدم اًمٕمتؼ

 . 4/229: يمِمػ إهار ًمٚمٜمسٗمل، 2/422شم٘مقكؿ إدًم٦م، : وكٜمٔمر. 4  /2

 . 2/89: شمبٞملم احل٘م٤مئؼ، 82: اًمٜمٙم٧م ُمع ذطمف، ص :92 /4 اعمٕمروم٦م، . اعمبسقط، ط: كٜمٔمر (2)

 (.   4/4)ط : هن٤مك٦م (8)

 . وم٢مٟمف: (ط)و( ف)ذم  (9)
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 كٜم٤مً ومٙم٤من دَ ، ذم اًمٕم٘مقد ( )ن إصؾ ومٞمف اًمٜم٘مقد وهل ٓ شمتٕملمٕ: ( )اجل٤مٟمبلم اًم٘مبض ُمـ

ورأس اعم٤مل ذم ، ـٌ كْ ؿ ومٞمف دَ ن اعمسٚمَ ٕ: اًم٘مبض ذم رأس اعم٤مل ِمؽمطؿ كُ ٚمَ  اًمس  ، وذم( )ـسمدكَ 

ـٍ  ٤مً كٜمومٞمٙمقن دَ ، اًمٖم٤مًم٥م ٟم٘مدٌ   .، ومٕمرومٜم٤م أٟمف كٜمٕمدم احلٙمؿ قمٜمد اٟمٕمدام اًمٕمٚم٦مسمدك

، حيرم اًمتٗم٤موؾ سمٞمٜمٝمام، ُمٜمٝمام سمجٜمسف ُم٤مٓن ًمق ىمقسمؾ يمؾ واطمدٍ : ومٞم٘مقل، ؾكٕمٚم   ( )وهق

 .ظمر يم٤مًمذه٥م واًمٗمْم٦م٤م سم٤مِٔمؽمط اًمت٘م٤مسمض ذم سمٞمع أطمدمهومٞمُ 

ِمؽمط ىمبض رأس اعم٤مل وم٢مٟمف كُ : ؿٚمَ صمؿ احلٙمؿ ٓ كٜمٕمدم قمٜمد اٟمٕمدام هذا اعمٕمٜمك ذم اًمس  

ُمٜمٝمام  ٓ حيرم اًمتٗم٤موؾ إذا ىمقسمؾ يمؾ واطمدٍ  ( )سمدًملم ( )مجع اًمٕم٘مد هٜم٤مك ذم اعمجٚمس، وإنْ 

 .( )سمجٜمسف

 .واهلل أقمٚمؿ، ( )ومٝمذا سمٞم٤من اًمٗمّمؾ اًمراسمع

 

                                                   

 . 444/ : اجلقهرة اًمٜمػمة، 2/42: حتٗم٦م اًمٗم٘مٝم٤مء، 2/2 اعمٕمروم٦م، . اعمبسقط، ط: كٜمٔمر ( )

 (. ب/2 4)ف : هن٤مك٦م (4)

 .  2 / : اًمدر اعمخت٤مر،  2/2اعمبسقط ًمٚمِمٞمب٤مين، : كٜمٔمر (2)

اعمٕمروم٦م، . : اعمبسقط، ط2/99، 2/9اعمٕمروم٦م، . إم، ط: كٜمٔمر. واعم٘مّمقد سمف اًمِم٤مومٕمل رمحف اهلل (2)

 4/ 92 . 

َٚمؿ: أي: وذم ه٤مُمش إم(. ف) هٜم٤مك، همػم ُمثب٧ٍم ذم: ىمقًمف ( )  . ذم اًمس 

 . سمدًمٞمٚملم: (ف)ذم  ( )

 . 28 / ؼ، : اًمبحر اًمرائ4 4/ : اجلقهرة اًمٜمػمة،  2 /4 اًمٗمٙمر، . اعمبسقط، ط: كٜمٔمر (2)

 . ، وهق اًمراسمع ُمـ اًمٗمّمقل اًمتل ك٘مع هب٤م اًمؽمضمٞمحاًمؽمضمٞمح سم٤مًمٕمٙمسوهق  ( )
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 ومّمؾ اعمخٚمص ُمـ اًمتٕم٤مرض

ومّمؾ
( )

 

 ُمـ اًمتٕم٤مرض ومّمؾ اعمخٚمص 

يمؾ  إن  : ٓمركؼ سمٞم٤مٟمف أن ٟم٘مقل، وم( )ص ُمـ اًمتٕم٤مرض ذم دًمٞمؾ اًمؽمضمٞمحوأُم٤م اعمخٚمَ 

حتدث قمٚمٞمف، وم٢مذا  ًمف، صمؿ شم٘مقم سمف أطمقاٌل  سمّمقرشمف وُمٕمٜم٤مه اًمذي هق طم٘مٞم٘م٦مٌ  ُمقضمقدٌ  ٍث حمدَ 

ذم  وقم٤مروف دًمٞمؾ اًمؽمضمٞمح عمٕمٜمًك ، ذم ذات أطمد اعمتٕم٤مرولم ( )ىم٤مم دًمٞمؾ اًمؽمضمٞمح عمٕمٜمًك 

قمغم اعمٕمٜمك اًمذي هق  ،ح اعمٕمٜمك اًمذي هق ذم اًمذاترضّم وم٢مٟمف كُ إول، قمغم خم٤مًمٗم٦م ظمر طم٤مل أ

 :ًمقضمٝملم: ذم احل٤مل

ٓ ، ومٞمف ُمـ احل٤مل، ومبٕمدُم٤م وىمع اًمؽمضمٞمح عمٕمٜمًك  أن اًمذات أؾمبؼ وضمقداً : أطمدمه٤م 

 ظمر سمٕمد ذًمؽ، سمٛمٜمزًم٦م ُم٤م ًمق اشمّمؾ احلٙمؿ سم٤مضمتٝم٤مدٍ ذم طم٤مل أ كتٖمػم سمام طمدث ُمـ ُمٕمٜمًك 

آظمر سمٕمد ذًمؽ، وإذا اشمّمؾ احلٙمؿ سمِمٝم٤مدة  ٜمسخ سمام حيدث ُمـ اضمتٝم٤مدٍ مل كُ ، ( )د سمفومت٠مك  

 . سمٕمد ذًمؽ سمِمٝم٤مدة قمدًملم ٔظمرمل كتٖمػّم ، اعمستقركـ سم٤مًمٜمس٥م أو اًمٜمٙم٤مح ًمرضمؾٍ 

، ومٙم٤من اًمذات سمٛمٜمزًم٦م إصؾ، اًمتل حتدث قمغم اًمذات شم٘مقم سمف إطمقالأن : واًمث٤مين

 .يم٤من وضمفٍ  ٓ كتٖمػم سم٤مًمتبع قمغم أي   ؾوإصسمف ُمـ احل٤مل سمٛمٜمزًم٦م اًمتبع،  ( )وُم٤م شم٘مقم

                                                   

 . وهق اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م ُمـ ومّمقل سم٤مب اًمؽمضمٞمح(. أ/2 2): سمداك٦م ( )

: اعمٖمٜمل  22 /4: ُمٞمزان إصقل، 29 /2اًمٕمٚمٛمٞم٦م، . اًمبزدوي ُمع اًمٙمِمػ، ط: كٜمٔمر ذم هذا اًمٗمّمؾ (4)

: اًمت٘مركر  28 /2: اًمقاذم ًمٚمسٖمٜم٤مىمل، 4/282ًمٚمٜمسٗمل، : يمِمػ إهار  22: ًمٚمخب٤مزي، ص

 .  2/2واًمتحبػم، 

 . سمٛمٕمٜمك: (ف)ذم  (2)

 . صمؿ(: ط)و( ف)سمٕمده٤م ذم  (2)

 . ك٘مقم: (ط)ذم  ( )
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ذم اًمٕمّمقسم٦م  كٙمقن ُم٘مدُم٤مً  ،وأم   ٍٕب  ( )إخ اسمـ اسمـ وسمٞم٤من هذا ومٞمام اشمٗم٘مقا قمٚمٞمف أن  

قمغم  اًمتل هل ُم٘مدُم٦مٌ  إظمقةوهق ، اًم٘مراسم٦م ( )ذم ذات ن اعمرضمح ومٞمف ُمٕمٜمًك ٕ: قمغم اًمٕمؿ  

 .( )٤ملزك٤مدة اًم٘مرب سم٤مقمتب٤مر احل ( )اًمٕمٛمقُم٦م، وذم اًمٕمؿ اعمرضمح وهق

إذا اضمتٛمٕمت٤م ومٚمٚمٕمٛم٦م اًمثٚمث٤من، سم٤مقمتب٤مر أن ، وأم   ٍَٕب ُمع اخل٤مًم٦م  م  ويمذًمؽ اًمٕمٛم٦م ٕ

ذم  ُمٕمٜمًك  ( )إظمرى، وذم سم٤مٕب اإلدٓءوهق  ،ذم ذات اًم٘مراسم٦م ُمٕمٜمًك  ( )اعمرضمح ذم طم٘مٝم٤م

 .( )اعمٞم٧م وهق اشمّم٤مهل٤م ُمـ اجل٤مٟمبلم سم٠مم   ،طم٤مهل٤م

 ٍٕب ٘مدم ذم اًمٕمّمقسم٦م اًمذي وم٢مٟمف كُ ٍٕب،  ظمروأ وأم   ٍٕب وًمق يم٤مٟم٤م أظمقكـ أطمدمه٤م 

وهق زك٤مدة آشمّم٤مل  ،ّم٤مر إمم اًمؽمضمٞمح سم٤مقمتب٤مر احل٤ملومٞمُ ، اؾمتقك٤م ذم ذات اًم٘مراسم٦م : ٕهناموأم  

 .طمدمه٤مٕ

                                                   

،  49: ويمالمه٤م صحٞمح، وُم٤م ذم إم وسم٘مٞم٦م اًمٜمسخ كقاومؼ ُم٤م ذم أصقل اًمبزدوي، ص. اسمـ إخ(: ط) ذم( ) 

 . 4/422، واًمتٚمقكح، 22 /2اًمٕمٚمٛمٞم٦م، . وذطمف ًمٚمبخ٤مري، ط

 (. 4 4/4)ط : هن٤مك٦م(4) 

 . سمدون اًمقاو. هق: (ط)ذم (2) 

 . 8 /8: اًمبحر اًمرائؼ، 428/ : شمبٞملم احل٘م٤مئؼ، 2/22سمدائع اًمّمٜم٤مئع، : كٜمٔمر(2) 

 . أسمق طمٜمٞمٗم٦م وأسمق كقؾمػ وحمٛمد: أي، واعم٘مّمقد سم٘مقًمف اشمٗم٘مقا

 . هق: (ط)ذم سمٕمده٤م  ( )

 (. ب/ 9 )د : هن٤مك٦م ( )

 . 2/24سمدائع اًمّمٜم٤مئع، : ركٜمٔم (2)
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٘مدم ذم كُ  ٍب إخ ٕ ( )سمـ٤موم، وأم   ٍب ٕ ُمٕمف اسمـ اسمـ أخٍ  ٍب ٕ ( )وًمق يم٤من اسمـ أخٍ 

 .( )ةاًم٘مراسم٦م وهق إظمقّ  اًمٕمّمقسم٦م، سم٤مقمتب٤مر احل٤مل عم٤م اؾمتقك٤م ذم ذات

، وُمـ ًمٙمقٟمف ظمٗمٞم٤مً  ومٝمق ُمٕمذورٌ ، ذم سمٕمض اعمس٤مئؾ ورسمام ظمٗمل قمغم اًمِم٤مومٕمل هذا احلد  

 .ُمِمٙمقرٌ  ومٝمق ُم٠مضمقرٌ ، أص٤مب ُمريمز اًمدًمٞمؾ

أصمبتقا اًمؽمضمٞمح سم٤مقمتب٤مر اًمّمٜم٤مقم٦م  ( )وم٢من قمٚمامءٟم٤م رمحٝمؿ اهلل، ( )وسمٞم٤مٟمف ذم ُمس٤مئؾ اًمٖمّم٥م

طمؼ  كٜم٘مٓمع: وأدظمٚمٝم٤م ذم سمٜم٤مئف ( )٦مً ضمٛمـ همّم٥م ؾم٤م، وىم٤مًمقا ومٞمواخلٞم٤مـم٦م واًمٓمبخ واًمٌّم 

                                                   

 . إخ: (ط)ذم ( ) 

 . وم٢من: (ط)ذم  (4)

 .  2 /8اًمبحر اًمرائؼ، : كٜمٔمر (2)

خي٤مًمٗمٝمؿ اًمِم٤مومٕمٞم٦م ذم ُمس٤مئؾ اًمٖمّم٥م اًمتل ؾمٞمذيمره٤م، واهلل أقمٚمؿ سمٛمـ أص٤مب ُمريمز اًمدًمٞمؾ، وأصؾ  (2)

ٖمرم ًمف سمدل كُم٤مًمٙمف و قمـ طم٤مًمف، يم٤من أطمؼ سمف ُمـ هأن اًمٖم٤مص٥م إذا قمٛمؾ ذم اعمٖمّمقب سمام كٖمػماحلٜمٗمٞم٦م ومٞمٝم٤م 

ًمثبقت اعمٚمؽ، وم٤مًمتحؼ ومٕمٚمف سم٤مًمٕمدم  ، ومال كّمٚمح ؾمبب٤مً أن ومٕمؾ اًمٖم٤مص٥م حمٔمقرٌ ، وأصؾ اًمِم٤مومٕمٞم٦م أصٚمف

 . ، وٓ شُمٖمرم اًم٘مٞمٛم٦م إٓ إذا مل كتٞمن إرضم٤مع إصؾومب٘مل ُمٚمؽ اعمٖمّمقب ُمٜمف يمام يم٤من، ذقم٤مً 

: 2/422اعمٓمٚم٥م،  : هن٤مك٦م9 2/2 : احل٤موي اًمٙمبػم،  24/ أطمٙم٤مم اًم٘مرآن ًمٚمجّم٤مص، : كٜمٔمر

: سمدائع  24/  : اًمنمح اًمٙمبػم ًمٚمراومٕمل، 8 /2: اًمبٞم٤من ًمٚمٕمٛمراين، 92/  اعمٕمروم٦م، . اعمبسقط، ط

 . 29 /2اًمّمٜم٤مئع، 

 (. أ/  4)ف : هن٤مك٦م ( )

 . ؾم٤مطم٦م، سم٤محل٤مء، وهق شمّمحٞمػ(: ط)ذم  ( )

ضَمَٕم٦ُم اعمَُرسّمٕم٦م: ؾم٤مضم٦موُمٕمٜمك   ٤مجذ ُمٜمٝم٤م إسمقابدمٚم٥م ُمـ اهلٜمد وشمتخ. اخلََِمب٦م اًمَقاطمدة اعمنَمْ . ، ومَجْٕمٝم٤م اًمس 

 .98/  هتذك٥م اًمٚمٖم٦م، 

 . ًمس٤من اًمٕمرب: شم٤مج اًمٕمروس: ذم "ؾمقج"وكٜمٔمر ُم٤مدة  

ذخشَجاخ 

عهً 

انرشجُح 

ًً فٍ  تًعُ

 انزاخ



 

 

444 

 

 ٚمص ُمـ اًمتٕم٤مرضومّمؾ اعمخ

ُمـ يمؾ  ( )ىم٤مئؿٌ  ( )ومٞمٝم٤م ( )ن اًمّمٜمٕم٦م اًمتل أطمدصمٝم٤م اًمٖم٤مص٥مٕ: ( )٦مضماعمٖمّمقب ُمٜمف قمـ اًمس٤م

: ُمـ وضمفٍ  ٌؽ ُمستٝمٚمَ  ُمـ وضمفٍ  ىم٤مئؿٌ  ( )٦مضمإمم ص٤مطم٥م اًمٕملم، وقملم اًمس٤م همػم ُمْم٤مٍف  ،وضمفٍ 

 ُمـ يمؾ وضمفٍ  رضمحٜم٤م ُم٤م هق ىم٤مئؿٌ إمم احل٤مدث سمٕمٛمؾ اًمٖم٤مص٥م وهق اًمبٜم٤مء، وم ٟمف ص٤مر ُمْم٤موم٤مً ٕ

وهق أٟمف ، ظمر، وأؾم٘مٓمٜم٤م اقمتب٤مر ُمٕمٜمك ىمقة احل٤مل ذم اجل٤مٟم٥م أ( )ذم اًمذات سم٤مقمتب٤مر ُمٕمٜمًك 

، ُمـ يمؾ وضمفٍ  ُمٜمٝمام ىم٤مئؿٌ  يمؾ واطمدٍ  ، وذم اًمس٤مطم٦م إذا سمٜمك قمٚمٞمٝم٤م عم٤م اؾمتقك٤م ذم أن  ( )أصٌؾ 

ن ىمقام اًمبٜم٤مء ٕ: قمغم طمؼ ص٤مطم٥م اًمبٜم٤مء ( )سم٤مقمتب٤مر احل٤مل طمؼ ص٤مطم٥م اًمس٤مطم٦م ( )رضمحٜم٤م

 .(  )سم٤مًمبٜم٤مء وىمقام اًمس٤مطم٦م ًمٞمس، ًمٚمح٤مل سم٤مًمس٤مطم٦م

                                                   

 . اًمس٤مطم٦م(: ط)ذم  ( )

 . أي إدظم٤مهل٤م ذم اًمبٜمٞم٤من: ذم ه٤مُمش إم (4)

 (. ب/2 2): سمداك٦م (2)

 . ىم٤مئٛم٦م: (ط)و (ف) ذم (2)

 . اًمس٤مطم٦م(: ط)ذم  ( )

 . اًمٕمٛمؾ اًمذي طمّمؾ ُمـ اًمٖم٤مص٥م وهق ذات: ذم ه٤مُمش إم ( )

: 92/  اعمٕمروم٦م، . : اعمبسقط، ط 24/ أطمٙم٤مم اًم٘مرآن ًمٚمجّم٤مص، : كٜمٔمر ذم ُمس٠مًم٦م همّم٥م اًمس٤مضم٦م (2)

 . 29 /2سمدائع اًمّمٜم٤مئع، 

 . ومرضمحٜم٤م: (ط)ذم  (8)

 . اًمس٤مضم٦م: (د)و (ف) ذم (9)

 . 29 /2: سمدائع اًمّمٜم٤مئع، 92/  اعمٕمروم٦م، . اعمبسقط، ط: كٜمٔمر (2 )
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 ومّمؾ اعمخٚمص ُمـ اًمتٕم٤مرض

ن اًمقصػ احل٤مدث ٕ: ف وظم٤مـمف، واًمٚمحؿ إذا ـمبخف أو ؿمقاهويمذًمؽ اًمثقب إذا ىمٓمٕمَ 

 ٍؽ ستٝمٚمَ ُمُ  ،ُمـ وضمفٍ  ، وُم٤م هق طمؼ اعمٖمّمقب ُمٜمف ىم٤مئؿٌ ُمـ يمؾ وضمفٍ  سمٕمٛمؾ اًمٖم٤مص٥م ىم٤مئؿٌ 

 .( )ُمـ يمؾ وضمفٍ  ح ُم٤م هق ىم٤مئؿٌ سم٤مقمتب٤مر اًمٕمٛمؾ اعمْم٤مف إمم اًمٖم٤مص٥م، ومٞمؽمضم ُمـ وضمفٍ 

 ( )اإلُمس٤مكن ٕ: ى سم٤مًمٜمٞم٦م اعمقضمقدة ذم أيمثر اًمٜمٝم٤مرصقم رُمْم٤من كت٠مدّ : ويمذًمؽ ىمٚمٜم٤م

ـٌ  ، وم٢مذا اإلظمالصًمٞمحّمؾ هب٤م : اًمٜمٞم٦م ذقمٞم٤مً  ، وذط يمقٟمف صقُم٤مً واطمدٌ  ذم مجٞمع اًمٜمٝم٤مر ريم

 .( )ُٕمراحيّمؾ سمف اُمتث٤مل : ىمٚمٜم٤م، شمرضمح ضم٤مٟم٥م اًمقضمقد سم٤مىمؽمان اًمٜمٞم٦م سم٠ميمثر هذا اًمريمـ

 : وم٤مًمِم٤مومٕمل ك٘مقل
ٍ
ُمـ هذا  ك١مظمذ ذم اًمٕمب٤مدات سم٤مٓطمتٞم٤مط، وم٢مذا اٟمٕمدُم٧م اًمٜمٞم٦م ذم ضمزء

، ( )آطمتٞم٤مط ذم أداء اًمٗمركْم٦م : ٕضمؾكؽمضمح ضم٤مٟم٥م اًمٕمدم قمغم ضم٤مٟم٥م اًمقضمقد ،اًمريمـ

ذم  ك١مظمذ ومٞمف سم٤مٓطمتٞم٤مط، وُم٤م اقمتؼمٟم٤مه ُمٕمٜمًك  وهق أٟمف ومرٌض ، ذم احل٤مل ومٙم٤من ُم٤م اقمتؼمه ُمٕمٜمًك 

 .رضمح ذم اًمذات أومم سم٤مٓقمتب٤مر ُمـ اعمرضمح ذم احل٤ملاًمذات، واعم

ومسبؼ طمقل ، اًمس٤مئٛم٦م اإلسمؾُمـ  ومخسٍ  ُم٤مئت٤م درهؿٍ  إذا يم٤من ًمرضمؾٍ : وىم٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م

وًمٙمـ ، صمٛمٜمٝم٤م إمم ُم٤م قمٜمده ْمؿ  وم٢مٟمف ٓ كَ ، سم٤مقمٝم٤م سمامئتل درهؿٍ  صمؿ، ى قمٜمٝم٤م ؿم٤مةً وم٠مدّ ، اًمس٤مئٛم٦م

ٝم٤م إمم وم٢مٟمف كْمٛمّ ، أو ُمػماٍث  هبب٦مٍ  درهؿٍ  ، ومٚمق اؾمتٗم٤مد ُم٤مئتلضمدكدٌ  كٜمٕم٘مد قمغم اًمثٛمـ طمقٌل 

ُمـ قملم أطمد  دةً ُمتقًم   أو زك٤مدةً ، أىمرب اعم٤مًملم ذم احلقل، وإن يم٤من اعمستٗم٤مد رسمح أطمد اعم٤مًملم

                                                   

: اعمحٞمط اًمؼمه٤مين،   /2: اهلداك٦م، 29 /2: سمدائع اًمّمٜم٤مئع، 92/  اعمٕمروم٦م، . عمبسقط، طا: كٜمٔمر( ) 

 /2 2 . 

 (. 2 4/4)ط : هن٤مك٦م (4)

 . 424/ : جمٛمع إهنر،  2 /2اعمٕمروم٦م، . اعمبسقط، ط: كٜمٔمر (2)

 . 488/ : اعمجٛمقع، 2/292: احل٤موي اًمٙمبػم، 4  /8خمتٍم اعمزين اعمٓمبقع سمذكؾ إم، : كٜمٔمر (2)



 

 

444 

 

 ومّمؾ اعمخٚمص ُمـ اًمتٕم٤مرض

ذم  ن اعمرضمح هٜم٤م ُمٕمٜمًك ٕ: ، وإن يم٤من أسمٕمد ذم احلقل( )ذًمؽ إمم إصؾ ؿ  َْم اعم٤مًملم كُ 

وهق ، ظمرف اقمتب٤مر احل٤مل ذم اعم٤مل أومٞمس٘مط سمٛم٘م٤مسمٚمت، وهق يمقٟمف ٟمامء أطمد اعم٤مًملم، اًمذات

سٟم٤م إمم اًمؽمضمٞمح  ،٤م اؾمتقى اجل٤مٟمب٤من ومٞمام كرضمع إمم اًمذاتعَم   إولاًم٘مرب ذم احلقل، وذم 

 .سم٤مقمتب٤مر احل٤مل

 .واعمس٤مئؾ قمغم هذا إصؾ كٙمثر شمٕمداده٤م، واهلل أقمٚمؿ

  

                                                   

 . 2 /4سمدائع اًمّمٜم٤مئع، : كٜمٔمر. ظمالوم٤ًم ًمٚمّم٤مطمبلم ( )
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 ومّمؾ اًمٗم٤مؾمد ُمـ اًمؽمضمٞمح

ومّمؾ
( )

وأُم٤م اًمٗم٤مؾمد ُمـ اًمؽمضمٞمح وم٠مٟمقاع أرسمٕم٦م 
( )

 

 اًمٗم٤مؾمد ُمـ اًمؽمضمٞمح  ومّمؾ

 ذقمٞم٦مٌ  ُمٜمٝمام قمٚم٦مٌ  يمؾ واطمدٍ  ن  ٕ: آظمر سم٘مٞم٤مسٍ  ىمٞم٤مسٍ  ( )ُمـ شمرضمٞمح ( )ُم٤م سمٞمٜم٤م: أطمده٤م

سمٛمٜمزًم٦م زك٤مدة اًمٕمدد ذم ًمألظمرى،  ح٦مً ومال شمٙمقن إطمدامه٤م ُمرضم  ، هب٤م ( )ًمثبقت احلٙمؿ

 .( )اًمِمٝمقد

 ( )وٓ، سم٤مخلؼم ن اًم٘مٞم٤مس ُمؽموكٌ ٕ: ويمذًمؽ شمرضمٞمح أطمد اًم٘مٞم٤مؾملم سم٤مخلؼم وم٤مؾمدٌ 

واعمّمػم إمم اًمؽمضمٞمح سمٕمد وىمقع اًمتٕم٤مرض سم٤مقمتب٤مر اعمامصمٚم٦م يمام ، ٤مسمٚمتفذم ُم٘م كٙمقن طمج٦مً 

 .( )سمٞمٜم٤م

ذم  ن اخلؼم ٓ كٙمقن طمج٦مً ٕ: اًمٙمت٤مب وم٤مؾمدٌ  ويمذًمؽ شمرضمٞمح أطمد اخلؼمكـ سمٜمص  

 .( )اًمٜمص ُمٕم٤مرو٦م

                                                   

 (. أ/  2): سمداك٦م ( )

: 222 /4: ُمٞمزان إصقل،  49: : أصقل اًمبزدوي، ص2/422شم٘مقكؿ إدًم٦م، : كٜمٔمر ذم هذا اًمٗمّمؾ (4)

: 2/422: اًمت٘مركر واًمتحبػم،  2 /2اًمٕمٚمٛمٞم٦م، . : يمِمػ إهار، ط4/282يمِمػ إهار ًمٚمٜمسٗمل، 

 .  2/9كر، شمٞمسػم اًمتحر

 .  29: ص: كٜمٔمر (2)

 (. أ/94 )د : هن٤مك٦م(2) 

 (. ب/  4)ف : هن٤مك٦م ( )

 . 292: شم٘مدم اًمتٕمٚمٞمؼ قمغم هذه اعمس٠مًم٦م ذم سمداك٦م سم٤مب اًمؽمضمٞمح، ص ( )

 . ومال: (ط)ذم  (2)

  . 29: ذم سمداك٦م سم٤مب اًمؽمضمٞمح، ص (8)

ح سمف أن كٙمقن شم٤مسمٕم٤ًم ٓ ُمست٘ماًل، ومام ؾمب٥م ٟمٗمل احلٜمٗمٞم٦م هلذه إٟمقاع ُمـ اًمؽمضمٞمح هق أهنؿ اؿمؽمـمقا ذم  (9) اعمرضم 

ح٤ًم، وظم٤مًمٗمٝمؿ مجٝمقر إصقًمٞملم، ومرأوا ضمقاز اًمؽمضمٞمح سمٙمؾ ُم٤م كّمٚمح  كّمٚمح طمج٦ًم سمٜمٗمسف ٓ كّمٚمح ُمرضم 

= 

ذشجُح 

قُاس 

 تقُاٍس آخش



 

 

434 

 

 ومّمؾ اًمٗم٤مؾمد ُمـ اًمؽمضمٞمح

 .( )قمٜمدٟم٤م وم٢مٟمف وم٤مؾمدٌ ، ( ) اًمؽمضمٞمح سمٙمثرة إؿمب٤مه: واًمٜمقع اًمث٤مين

                                                   

 . ًمٚمؽمضمٞمح

اًمٙمت٤مب . : يمِمػ إهار، ط49 / : اعمحّمقل ًمٚمرازي، 29 : اعمحّمقل ٓسمـ اًمٕمريب، ص: كٜمٔمر

: طم٤مؿمٞم٦م    /2: ذح اًمٙمقيم٥م اعمٜمػم،  4/42ذح اًمتٚمقكح، : 2/428: اإلهب٤مج، 2/82اإلؾمالُمل، 

 .  4/22اًمٕمٓم٤مر قمغم ذح اعمحكم قمغم مجع اجلقاُمع، 

همٚمب٦م إؿمب٤مه، ويمذًمؽ ومخر اإلؾمالم اًمبزدوي، وهق قمٜمد اجلٛمٝمقر ىمٞم٤مس همٚمب٦م إؿمب٤مه، : أـمٚمؼ قمٚمٞمف اًمدسمقد ( )

وُمقوع اًمّمقاب (: ). . . 2/92)اعمٕمروم٦م . وأول ُمـ شمٙمٚمؿ قمٜمف اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل رمحف اهلل، وم٘م٤مل ذم إم، ط

، إن أؿمبف أطمدمه٤م ذم ظمّمٚمتلم، ٜمٔمر وم٠مهيام يم٤من أومم سمِمبٝمف صػمه إًمٞمفأن كُ  -واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ-ومٞمف قمٜمدٟم٤م 

شمٕمٚمٞم٘م٤ًم قمغم يمالم ( 2/499)وضم٤مء ذم اًمبحر اعمحٞمط (. أحل٘مف سم٤مًمذي هق أؿمبف ذم ظمّمٚمتلم، وأظمر ذم ظمّمٚم٦مٍ 

إن ىمقًمف هذا كدل قمغم أٟمف طمٙمؿ سمٙمثرة إؿمب٤مه ُمـ : وم٘م٤مل سمٕمْمٝمؿ، ذم ذًمؽواظمتٚمػ أصح٤مسمٜم٤م : ) اًمِم٤مومٕمل

. (إٟمام طمٙمؿ سمؽمضمٞمح إطمدى اًمٕمٚمتلم ذم اًمٗمرع سمٙمثرة اًمِمبف: وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ. همػم أن جيٕمٚمٝم٤م قمٚم٦م حلٙمؿ

واجلٛمٝمقر قمغم اًمؽمضمٞمح سمف، طمتك ُمـ مل حيت٩م سمف إلصمب٤مت احلٙمؿ، يم٢مُم٤مم احلرُملم وم٘مد ىم٤مل ذم اًمتٚمخٞمص 

مل ٟمجقز  ٤م وإنْ ٝم٤م اًمؽمضمٞمح سمٙمثرة إؿمب٤مه، قمغم ُم٤م ىمدُمٜم٤مه ذم أىمس٤مم اًم٘مٞم٤مس وإٓ فمٝمر إٟمّ وُمٜم"(:  2/24)

 . وٟم٘مؾ ص٤مطم٥م اإلهب٤مج قمـ اًمب٤مىمالين ٟمحقه. اهـ. "، ومٞمجقز اًمؽمضمٞمح سمفاًمتٛمسؽ سمف اسمتداءً 

: ُمٞمزان إصقل،  2/42: اًمتٚمخٞمص ًمٚمجقكٜمل، 4/498: اعمٕمتٛمد، 2/92اعمٕمروم٦م، . إم، ط: كٜمٔمر

: اًمبحر 2/422: اإلهب٤مج،  2 /2اًمٕمٚمٛمٞم٦م، . : يمِمػ إهار، ط424/ عمحّمقل ًمٚمرازي، : ا2 4/8

 . 4/222: ذح اعمحكم ُمع طم٤مؿمٞم٦م اًمٕمٓم٤مر، 8/442: 2/498اعمحٞمط، 

اظمتٚمػ إصقًمٞمقن ذم ىمٞم٤مس همٚمب٦م إؿمب٤مه، هؾ هق ٟمٗمس ىمٞم٤مس اًمِمبف، أو هق ٟمقٌع ُمٜمف؟ ومذه٥م إمم * شمٜمبٞمف*

اإلؾمٜمقي ذم هن٤مك٦م اًمسقل، : وذه٥م إمم اًمث٤مين. ٟمٍمه اسمـ اًمسبٙمل واًمٕمب٤مدياًمبٞمْم٤موي ذم اعمٜمٝم٤مج، و: إول

 . وهق اًمٔم٤مهر ُمـ يمالم إُم٤مم احلرُملم ذم اًمؼمه٤من، وأُمدي ذم اإلطمٙم٤مم، واًمٕمْمد ذم ذح اعمختٍم

ومٝمد اجلٝمٜمل، . اًم٘مٞم٤مس قمٜمد اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل، د: كٜمٔمر هذه إىمقال وحت٘مٞمؼ اعمس٠مًم٦م وسمٞم٤من اًمراضمح ومٞمٝم٤م ذم

 /228 :2 2 . 

 . 2/422: اًمت٘مركر واًمتحبػم،  2 /2اًمٕمٚمٛمٞم٦م، . : يمِمػ إهار، ط4/282يمِمػ إهار ًمٚمٜمسٗمل، : كٜمٔمر(4) 

انرشجُح 

تكثشج 

 شثاِاأل
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 ومّمؾ اًمٗم٤مؾمد ُمـ اًمؽمضمٞمح

وكِمبف اسمـ ، وهق اعمحرُمٞم٦م ُمـ وضمفٍ  إبكِمبف  خإ إن  : وسمٞم٤مٟمف ومٞمام ك٘مقًمف اخلّمؿ

ُمٜمٝمام  ٟمحق ضمرك٤من اًم٘مّم٤مص ُمـ اًمٓمروملم، وىمبقل ؿمٝم٤مدة يمؾ واطمدٍ ، اًمٕمؿ ُمـ وضمقهٍ 

 طمٚمٞمٚم٦م يمؾ واطمدٍ  ؾ  ُمٜمٝمام ذم ص٤مطمبف، وطمِ  ، وضمقاز ووع اًمزيم٤مة ًمٙمؾ واطمدٍ ( )ًمّم٤مطمبف

 .إطمٙم٤مموهمػم ذًمؽ ُمـ ، ُمٜمٝمام ًمّم٤مطمبف

 .إؿمب٤مهيمثرة  ( )سم٤مقمتب٤مر ( )حومؽمضم  : ىم٤مًمقا

أن اًمؽمضمٞمح سمزك٤مدة قمدد اًمِمٝمقد  ( )، وىمد سمٞمٜم٤مؿمقاهدٌ  إصقلن ٕ: قمٜمدٟم٤م وهق وم٤مؾمدٌ 

اًمؽمضمٞمح سمٙمثرة ، ومٙمذًمؽ اًمؽمضمٞمح سمٙمثرة اًمٕمٚمؾ وم٤مؾمدٌ  إطمٙم٤مم، وذم ذم اخلّمقُم٤مت وم٤مؾمدٌ 

 .إؿمب٤مه

شمٕمٚمٞمؾ  إن  : اًمؽمضمٞمح سمٕمٛمقم اًمٕمٚم٦م، وذًمؽ ٟمحق ُم٤م ك٘مقًمف اخلّمؿ: واًمٜمقع اًمث٤مًم٨م

كٕمؿ اًم٘مٚمٞمؾ واًمٙمثػم، واًمتٕمٚمٞمؾ سم٤مًم٘مدر  : ٕٟمفسم٤مًمٓمٕمؿ أومم إرسمٕم٦م إؿمٞم٤مءًمرسم٤م ذم طمٙمؿ ا

 .( )وُم٤م كٙمقن أقمؿ ومٝمق أومم، خيص اًمٙمثػم

احلٙمؿ سم٤مًمٜمص، وقمٜمدٟم٤م  إلصمب٤مت ن إصمب٤مت احلٙمؿ سم٤مًمٕمٚم٦م ومرعٌ ٕ: وقمٜمدٟم٤م هذا وم٤مؾمدٌ 

، ( )ًمٕم٤مم، وقمٜمده اخل٤مص ك٘ميض قمغم ا( )اًمؽمضمٞمح ذم اًمٜمّمقص ٓ ك٘مع سم٤مًمٕمٛمقم واخلّمقص

                                                   

 (. 2 4/4)ط : هن٤مك٦م( ) 

 . ومػمضمح: (ط)ذم  (4)

 . سمٙمثرة: (ف)ذم سمٕمده٤م  (2)

 .292: ص، ذم سمداك٦م سم٤مب اًمؽمضمٞمح (2)

 . 4/428: ىمقاـمع إدًم٦م،  49: دوي، صأصقل اًمبز: كٜمٔمر. ك٘مّمد سم٤مخلّمؿ اًمِم٤مومٕمل رمحف اهلل ( )

 . 2/422شم٘مقكؿ إدًم٦م، : كٜمٔمر ( )

 . 2 2/4: اإلطمٙم٤مم ًممُمدي، 4  /2: اعمحّمقل ًمٚمرازي، 422/ ىمقاـمع إدًم٦م، : كٜمٔمر (2)

انرشجُح 

تعًىو 

 انعهح
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 ومّمؾ اًمٗم٤مؾمد ُمـ اًمؽمضمٞمح

صمؿ ُمٕمٜمك ! ؟قمغم ُم٤م كٙمقن أظمّص  ٌح ومٝمق ُمرضم  ، ُم٤م كٙمقن أقمؿ   يمٞمػ ك٘مقل ذم اًمٕمٚمؾ إن  

اًمٕمٛمقم واخلّمقص كبتٜمك قمغم اًمّمٞمٖم٦م، وذًمؽ إٟمام كٙمقن ذم اًمٜمّمقص، وم٠مُم٤م اًمٕمٚمؾ 

ومٞمف، وٓ ُمدظمؾ ًمٚمٕمٛمقم  ( )قمغم طمس٥م ُم٤م اظمتٚمٗمٜم٤م ( )اإلظم٤مًم٦موم٤معمٕمتؼم ومٞمٝم٤م اًمت٠مصمػم أو 

 .( )واخلّمقص ذم ذًمؽ

ُم٤م  ذم أن   ( )، وذًمؽ ٟمحق ُم٤م ك٘مقًمف اخلّمؿ( )إوص٤مفاًمؽمضمٞمح سم٘مٚم٦م : اًمٜمقع اًمراسمعو

وأٟمتؿ ، ٕمؿ، وم٠مُم٤م اجلٜمسٞم٦م قمٜمدي ذطٌ وهق اًمٓم   واطمدٌ  وصٌػ  ،ذم سم٤مب اًمرسم٤م ضمٕمٚمتف قمٚم٦مً 

 .إوص٤مفقمٚمتل سم٤مقمتب٤مر ىمٚم٦م  ( )اًمرسم٤م ذات وصٗملم، ومتؽمضمح ( )دمٕمٚمقن قمٚم٦م

                                                   

 . وهق ظمٓم٠ٌم ـمب٤مقمل. اإلطم٤مًم٦م: (ط)ذم  ( )

 . اظمتٚمٗم٤م: (ط)ذم  (4)

 . 4/424ٞمح ذم طمؾ همقاُمض اًمتٜم٘مٞمح، ، اًمتقو   / اًمٕمٚمٛمٞم٦م، . اًمبزدوي ُمع اًمٙمِمػ، ط: كٜمٔمر (2)

: ذح 2  : : اعمٜمخقل، ص 4/42: ىمقاـمع إدًم٦م، 4/822: اًمؼمه٤من، 2/422شم٘مقكؿ إدًم٦م، : كٜمٔمر (2)

 : 2 2/4: اًمبحر اعمحٞمط، 22 /2اًمٕمٚمٛمٞم٦م: . : يمِمػ إهار، ط2/244خمتٍم اًمروو٦م، 

وإظمرى ، واطمدٍ  ٤من إطمدامه٤م ذات وصٍػ إذا شم٘م٤مسمٚم٧م قمٚمت": ىم٤مل اإلُم٤مم اجلقكٜمل رمحف اهلل ذم اًمؼمه٤من ( )

: وقمٚمٚمقا سم٠مُمركـ، واطمدٍ  ومذه٥م سمٕمض اجلدًمٞملم إمم شم٘مدم اًمتل هل ذات وصٍػ ، ذات وصٗملم ومّم٤مقمداً 

وإذا ىمؾ ، ظمر أن آضمتٝم٤مد ك٘مؾ ومٞمفأطمدمه٤م أن ذات اًمقصػ اًمقاطمد شمٙمثر ومروقمٝم٤م وومقائده٤م: وأ

صمؿ ذيمر ُم٤م ك١مكد أن ىمٚم٦م إوص٤مف ٓ . اهـ. قمٜمد اعمح٘م٘ملم آضمتٝم٤مد ىمؾ اخلٓمر، وهذا اعمسٚمؽ سم٤مـمٌؾ 

اًم٘مٚمٞمٚم٦م : وُمـ أصح٤مسمٜم٤م ُمـ ىم٤مل(:  4/42)وىم٤مل اًمسٛمٕم٤مين ذم اًم٘مقاـمع . شمّمٚمح ًمٚمؽمضمٞمح سملم اًمٕمٚمؾ

. اهـ. سم٤مٕصؾ ٕهن٤م أيمثر ؿمبٝم٤مً : اًمتل يمثرت أوص٤مومٝم٤م أومم: وُمٜمٝمؿ ُمـ ىم٤مل، ٕهن٤م أؾمٚمؿ: إوص٤مف أومم

 . ورضمح اًمٖمزازم قمدم اًمؽمضمٞمح هبذا اًمقضمف

 . 2  : : اعمٜمخقل، ص 4/42 -4  /4: ىمقاـمع إدًم٦م، 4/822، اًمؼمه٤من ذم أصقل اًمٗم٘مف: كٜمٔمر

 (. ب/  2): سمداك٦م ( )

 . ومٞمؽمضمح: (د)ذم  (2)

انرشجُح 

تقهح 

 األوصاف
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 ومّمؾ اًمٗم٤مؾمد ُمـ اًمؽمضمٞمح

ًمثبقشمف سم٤مًمٜمص، واًمٜمص  ن صمبقت احلٙمؿ سم٤مًمٕمٚم٦م ومرعٌ ٤م سمٞمٜم٤م أعمَِ : ( )قمٜمدٟم٤م وهذا وم٤مؾمدٌ 

، ذم اًمبٞم٤من ( ) اإلؿمب٤معٓ كؽمضمح قمغم ُم٤م ومٞمف سمٕمض  ،وآظمتّم٤مر اإلجي٤مزاًمذي ومٞمف سمٕمض 

 آظمتّم٤مرن صمبقت احلٙمؿ هٜم٤مك سمّمٞمٖم٦م اًمٜمص اًمذي كتح٘مؼ ومٞمف ٕ: سمؾ أومم ،ومٙمذًمؽ اًمٕمٚم٦م

 .( )واهلل أقمٚمؿ، ( )واإلؿمب٤مع جي٤مزاإلوٓ كتح٘مؼ ومٞمف ، ، وهٜم٤م سم٤مقمتب٤مر اعمٕمٜمك اعم١مصمرواإلؿمب٤مع

  

                                                   

 . 22 /2 ،اًمٕمٚمٛمٞم٦م. ط : يمِمػ إهار،492: : أصقل اًمبزدوي، ص2/422شم٘مقكؿ إدًم٦م، : كٜمٔمر ( )

 . اعمٓمٚمؼًمذي سملم اًمت٠مؾمٞمس واًمروي طمريم٦م احلرف ا: اإلؿمب٤مع: ىم٤مل إظمٗمش: اإلؿمب٤مع (4)

 . 2 4/ 4، "ؿمبع"، ُم٤مدة شم٤مج اًمٕمروس: كٜمٔمر

 (.   4/4)ط : هن٤مك٦م(2) 

  (.د)و( ط)و( ف) ذم همػم ُمثب٧ٍم واهلل أقمٚمؿ، : ىمقًمف (2)

 اًمبخ٤مريقمالء اًمدكـ ذم هذه اًمقضمقه أٟم٘مؾ شمٕمٚمٞمؼ  رمحف اهلل شم٤مسمع ومخر اإلؾمالم رمحف اهلل ىمد ٕن اعمّمٜمػ  

واقمٚمؿ أن : ) (22 /  2) اًمٕمٚمٛمٞم٦م. ط، يمِمػ إهار وم٘مد ىم٤مل ذم ، ت٤مم هذا اًمب٤مبذم ظم رمحف اهلل

أن اًمِمٞمخ رمحف و ;إصقًمٞملم ذيمروا وضمقه٤م يمثػمة ذم اًمؽمضمٞمح اًمّمحٞمح٦م واًمٗم٤مؾمدة سمحٞم٨م ٓ شمٙم٤مد شمْمبط

واعمتداوًم٦م ٕهن٤م هل اعمبٜمٞم٦م قمغم اعمٕم٤مين اًمٗم٘مٝمٞم٦م  ;اهلل اىمتٍم ذم سمٞم٤من اًمقضمقه اًمّمحٞمح٦م قمغم إرسمٕم٦م اعمت٘مدُم٦م

واىمتٍم ذم سمٞم٤من  ،وٕن ُم٤م ؾمقاه٤م ُمـ اًمقضمقه اًمّمحٞمح٦م ىمد اٟمدرج ومٞمام شم٘مدم ُمـ إسمقاب ;سملم أهؾ اًمٗم٘مف

وىمد حيّمؾ اًمقىمقف سمبٞم٤من ومس٤مده٤م ، ٕهن٤م هل اعمتداوًم٦م سملم أهؾ اًمٜمٔمر ;اًمقضمقه اًمٗم٤مؾمدة قمغم هذه إرسمٕم٦م

  .(واهلل أقمٚمؿ، تٖم٤مل سمتٗم٤مصٞمٚمٝم٤م٘مؾ اًمٗم٤مئدة ذم آؿمتوم، قمغم ومس٤مد ُم٤م ؾمقاه٤م ُمـ اًمقضمقه اًمٗم٤مؾمدة
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 ومّمؾ اًمٗم٤مؾمد ُمـ اًمؽمضمٞمح
 

 

 

 

 

 باب
وجىه االعرتاض على العلل الطردية التي ال 

 جيىز االحتجاج بها  
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 سم٤مب وضمقه آقمؽماض قمغم اًمٕمٚمؾ اًمٓمردك٦م

وضمقه آقمؽماض قمغم اًمٕمٚمؾ اًمٓمردك٦م اًمذي سم٤مب
( )

جيقز آطمتج٤مج هب٤م 
( ) 

 سم٤مب وضمقه آقمؽماض قمغم اًمٕمٚمؾ اًمٓمردك٦م 

، صمؿ اعمامٟمٕم٦م، صمؿ سمٞم٤من ومس٤مد اًمقوع، ( ) اًم٘مقل سمٛمقضم٥م اًمٕمٚم٦م ( ): هذه اًمقضمقه أرسمٕم٦مٌ 

 .( )صمؿ اًمٜم٘مض

ن اعمّمػم إمم اعمٜم٤مزقم٦م قمٜمد شمٕمذر إُمٙم٤من اعمقاوم٘م٦م، ٕ: اًمٕمٚم٦م اًم٘مقل سمٛمقضم٥مومٜم٘مدم سمٞم٤من 

 .ومال ُمٕمٜمك ًمٚمٛمّمػم إمم اعمٜم٤مزقم٦م، وأُم٤م ُمع إُمٙم٤من اعمقاوم٘م٦م وحتّمٞمؾ اعم٘مّمقد سمف

 .( )سمتٕمٚمٞمٚمف ( )إًمزاُمفهق اًمتزام ُم٤م رام اعمٕمٚمؾ : اًم٘مقل سمٛمقضم٥م اًمٕمٚم٦مصمؿ شمٗمسػم 

                                                   

 . اًمتل: (ط)و (ف) ذم( ) 

: ىمقاـمع إدًم٦م، 28 /2اًمٕمٚمٛمٞم٦م، . : اًمبزدوي ُمع اًمٙمِمػ، ط 22: أصقل اًمِم٤مر، ص: كٜمٔمر (4)

: 4/489: اًمتقوٞمح ُمع اًمتٚمقكح، 2/248: اًمبحر اعمحٞمط، 288 /2: ضم٤مُمع إهار، 98 /4

 . 2  /2: شمٞمسػم اًمتحركر،   2/4اًمت٘مركر واًمتحبػم، 

 . أطمده٤م: (ف) ذموسمٕمده٤م (. أ/  4)ف : هن٤مك٦م(2) 

ومٝم٤م اعمّمٜمػ (2) وأؿمػم هٜم٤م إمم اًمٗمرق سملم اًم٘مقل سمٛمقضم٥م اًمٕمٚم٦م وسملم اعمٕم٤مرو٦م، ىم٤مل اًمزريمٌم ذم اًمٗمرق ، قمر 

واًمٗمرق سمٞمٜمف وسملم اعمٕم٤مرو٦م أن طم٤مصٚمف كرضمع إمم طمٞمد اًمدًمٞمؾ اًمّمحٞمح قمـ حمؾ اًمٜمزاع، : )سمٞمٜمٝمام

 .  2/22اًمبحر اعمحٞمط، . (سمٛمس٤مس اًمدًمٞمؾ عمحؾ اًمٜمزاعواعمٕم٤مرو٦م ومٞمٝم٤م اقمؽماف 

ذيمر هذه اًمقضمقه إرسمٕم٦م ومخر اإلؾمالم اًمبزدوي وصدر اًمنمكٕم٦م، وهمػممه٤م، وضمٕمٚمقه٤م ُم٘م٤مسمؾ أرسمٕم٦م ُمـ  ( )

واقمٚمؿ أن اعمٜمقع : وٟم٘مؾ ص٤مطم٥م اًمت٘مركر واًمتحبػم قمـ اًم٘م٤مآين ىمقًمف. آقمؽماو٤مت قمغم اًمٕمٚمؾ اعم١مصمرة

، واًمتل ذيمرت ذم دومع اًمٕمٚمؾ اًمٓمردك٦م كتداظمؾ سمٕمْمٝم٤م ذم سمٕمض (اًمٕمٚمؾ اعم١مصمرةأي ذم دومع ) اعمذيمقرة هٜم٤م

ومتخّمٞمص هذه إرسمٕم٦م هٜم٤م وشمٚمؽ ، واًمتل ٓ شمداظمؾ ومٞمٝم٤م ٓ اظمتّم٤مص هل٤م سمقاطمدة ُمٜمٝم٤م سمؾ دمري ومٞمٝم٤م

 .   2/4اًمت٘مركر واًمتحبػم، . إرسمٕم٦م هٜم٤مًمؽ ٓ خيٚمق قمـ حتٙمؿ

 . زاُمفتًما: (ط) ذم ( )

: 224: : ذح شمٜم٘مٞمح اًمٗمّمقل، ص9  / اعمحّمقل ًمٚمرازي، : قل سمٛمقضم٥م اًمٕمٚم٦مكٜمٔمر ذم شمٕمركػ اًم٘م (2)

= 

أوجّ 

االعرشاض 

عهً انعهم 

انطشدَح 

 أستعح

ذعشَف 

انقىل 

تًىجة 

 انعهح 
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 سم٤مب وضمقه آقمؽماض قمغم اًمٕمٚمؾ اًمٓمردك٦م

ـٌ ؾ سمف اًمِم٤مومٕمل ذم شمٙمرار اعمسح سم٤مًمرأوسمٞم٤من ذًمؽ ومٞمام قمٚم   ، ذم اًمقوقء س أٟمف ريم

 .ٟم٤م ٟم٘مقل سمٛمقضم٥م هذإ: ( )يم٤مًمٖمسؾ ذم اعمٖمسقل، شمثٚمٞمثف ـ  َس ومٞمُ 

ن اعمٗمروض هق اعمسح سمرسمع اًمرأس قمٜمدٟم٤م، ٕ: شمثٚمٞمثف وشمرسمٞمٕمف أكْم٤مً  ـ  َس كُ : ومٜم٘مقل

، وسم٤مٓؾمتٞمٕم٤مب ٦مٌ ٜم ، صمؿ اؾمتٞمٕم٤مب مجٞمع اًمرأس سم٤معمسح ؾُم ( )أدٟمك ُم٤م كتٜم٤موًمف آؾمؿ ( )وقمٜمده

ٓ ومرق  ٕٟمفاًمذي ىم٤مم ومٞمف اًمٗمرض،  همػم اعمحؾ   ذم حمؾ   ( )وًمٙمـ، واًمؽمسمٞمعحيّمؾ اًمتثٚمٞم٨م 

دظمٚم٧م : ك٘مقل ( )رٍ ؤُ دْ أَ  ( )٦مُمـ دظمؾ صمالصم ، وم٢من  أو حم٤مل   سملم أن كٙمقن شمثٚمٞم٨م اًمٗمٕمؾ ذم حمؾ  

 .دظمٚم٧م صمالث دظمالٍت : ك٘مقل، صمالث ُمراٍت  واطمدةً  ، يمام أن ُمـ دظمؾ داراً صمالث دظمالٍت 

                                                   

: اًمت٘مركر واًمتحبػم، 4/922دار اسمـ طمزم، . : هن٤مك٦م اًمسقل، ط   /2ذح خمتٍم اًمروو٦م، 

2/4   . 

أصٌؾ ك١مد ى : )شم٘مدُم٧م اإلؿم٤مرة إمم أن هذا اًمٜم٘مؾ قمـ اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل ًمٞمس دىمٞم٘م٤ًم: ٕن اعمٜم٘مقل قمٜمف أٟمف ( )

 (. ء، ومٞمتٙمرر يم٤مٕقمْم٤مء اًمثالصم٦مسم٤معم٤م

 . 222/ : اعمجٛمقع، 4/242اًمرؾم٤مًم٦م، . اعمستّمٗمك، ط: كٜمٔمر

: اًمدر 222/ : اعمجٛمقع، 2 / اعمٕمروم٦م، . اعمبسقط ًمٚمٛمّمٜمػ، ط: اًمِم٤مومٕمل رمحف اهلل، وكٜمٔمر: أي(4) 

 . 99/ اعمخت٤مر ُمع رد اعمحت٤مر، 

 (. ب/94 )د : هن٤مك٦م(2) 

 . سمدون اًمقاو. ًمٙمـ: (د) ذم(2) 

 . ويمالمه٤م صحٞمح: ٕن اًمدار كّمح شمذيمػمه٤م وشم٠مٟمٞمثٝم٤م، وإهمٚم٥م اًمت٠مٟمٞم٨م. صمالث(: د)و( ط)و( ف)ذم  ( )

 . 22 : : اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط، ص 22: قمٚمؾ اًمٜمحق ًمٚمقراق، ص: كٜمٔمر 

 . ويمالمه٤م صحٞمح، ومه٤م مجع ىمٚم٦م. أدور: (د)و( ط)و( ف) ذم ( )

: 88 2/4: ؿمٛمس اًمٕمٚمقم، 28 /2  : هتذك٥م اًمٚمٖم٦م،2 : اًمٙمٜمز اًمٚمٖمقي ٓسمـ اًمسٙمٞم٧م، ص: كٜمٔمر

 . 29 : اًمٕمٍمك٦م، ص. خمت٤مر اًمّمح٤مح، ط

ذطثُقاخ 

عهً انقىل 

ًىجة ت

 نهعهح
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َ  وم٢منْ   .( )شمٙمراره ـ  َس وضم٥م أن كُ : ( )٘م٤ملوم، احلٙمؿ همػم 

 ، وم٢من اعمسٜمقن ذم  اًمٖمسؾ ًمٞمس هق اًمتٙمرار ُم٘مّمقداً أن هذا ذم إصؾ ممٜمقعٌ : ىمٚمٜم٤م

، وم٤مًمزك٤مدة إٓ أن هٜم٤مك آؾمتٞمٕم٤مب ومرٌض ، ، وذًمؽ سم٤مًمزك٤مدة قمغم اًمٗمركْم٦ماإليماملسمؾ ، قمٜمدٟم٤م

ٓ أن كٙمقن  ومٞمف اشمٗم٤مىم٤مً إٓ سم٤مًمتٙمرار، ومٙم٤من وىمقع اًمتٙمرار  ( )ٙمقنشمٓ  ( )ًمإليماملسمٕمد ذًمؽ 

ًمقضمقد : ومٞمف سم٤مٓؾمتٞمٕم٤مب اإليماملومٞمحّمؾ ، آؾمتٞمٕم٤مب ًمٞمس سمٗمرضٍ  ( )، وهٜم٤مُم٘مّمقداً 

ٟمحق اًم٘مراءة ذم اًمّمالة،  ،إريم٤منحيّمؾ سمف ذم  واإليماملاعمٗمروض،  اًمزك٤مدة قمغم اًم٘مدر

: ذم اًمريمقع واًمسجقد اإليماملٓ سم٤مًمتٙمرار، ويمذًمؽ  سم٤مإلـم٤مًم٦م ( )ومٞمف كٙمقن ( )وم٤مإليمامل

إٟمام كٙمقن  -وهق اًمتٓمٝمػم سمتسٞمٞمؾ اعم٤مء قمغم اًمٕمْمق-ومٞمف اعمٕمٜمك  ُؾ ٕم٘مَ ومٞمام كُ  اإليمامل ( )نٕو

ومٞمف سم٤مًمتٙمرار  اإليماملكٙمقن ، ٦م قمـ اًمبدن أو اًمثقبيمام ذم همسؾ اًمٜمج٤مؾم٦م اًمٕمٞمٜمٞمّ ، سم٤مًمتٙمرار

ًمٚمتٙمرار  ( )ٓ كٙمقن ،ٕم٘مؾ ومٞمف ُمٕمٜمك اًمتٓمٝمػمإمم ـمٛم٠مٟمٞمٜم٦م اًم٘مٚم٥م، وم٠مُم٤م ذم اعمسح اًمذي ٓ كُ 

                                                   

 . اعمستدل ُمـ اًمِم٤مومٕمٞم٦م: أي ( )

اًمٕمب٤مرة سمٓمركؼ  -أي اعمستدل- وم٢من همػم  : )ٟم٘مؾ اًمبزدوي ٟمحق هذه اًمٕمب٤مرة، وم٘م٤مل اًمبخ٤مري ذم شمٗمسػمه٤م(4) 

ق ُم٘مت٣م ٓحت٤مد اعمحؾ ٓ أردت سم٤مًمتثٚمٞم٨م اًمتٙمرار اًمذي ه: أي، وضم٥م أن كسـ شمٙمراره: وم٘م٤مل، اًمٕمٜم٤مك٦م

 . 29 /2اًمٕمٚمٛمٞم٦م، . يمِمػ إهار، ط(. إمم طمٙمؿ أو سمٓمركؼ آٟمت٘م٤مل ُمـ طمٙمؿٍ ، حم٤مًم٦م

 . اإليمامل: (ط) ذم (2)

 . كٙمقن(: ط)ذم  (2)

 . أي ذم اعمسح: حتتٝم٤م ذم إم ( )

 . واإليمامل: (ف) ذم ( )

 . سمت٘مدكؿ وشم٠مظمػم .كٙمقن ومٞمف: (ط) ذم (2)

 (. أ/4 2): سمداك٦م (8)

 (.   4/4)ط : هن٤مك٦م(9) 
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قمغم اًم٘مدر  ومٞمف كٙمقن سم٤مٓؾمتٞمٕم٤مب اًمذي ومٞمف زك٤مدةٌ  اإليمامل، سمؾ اإليماملذم  ( )شم٠مصمػمٌ  ومٞمف

٦م ووصػ ؾ إمم اًمرضمقع إمم ـمٚم٥م اًمت٠مصمػم سمقصػ اًمريمٜمٞمّ ر اعمٕمٚم  ْمٓمَ اعمٗمروض، وقمٜمد ذًمؽ كُ 

 اإليماملاعمسح اًمذي شمدور قمٚمٞمف اعمس٠مًم٦م، صمؿ كٔمٝمر شم٠مصمػم اعمسح ذم اًمتخٗمٞمػ، وحت٘مٞمؼ ُمٕمٜمك 

 أٟمف ٓ أصمر ًمٚمريمٜمٞم٦م ذم اؿمؽماط اًمتٙمرار، وم٢من   ( )يمام ذم اعمسح سم٤مخلػ، وكتبلم ومٞمف سم٤مٓؾمتٞمٕم٤مب

، ذم اعمْمٛمْم٦م وآؾمتٜمِم٤مق ُمع اٟمٕمدام اًمريمٜمٞم٦م، وكتبلم أن ُم٤م كٙمقن ريمٜم٤مً  اًمتٙمرار ُمسٜمقنٌ 

سم٤مًمزك٤مدة قمغم اًم٘مدر  اإليماملذم ُمٕمٜمك  ،وُم٤م كٙمقن رظمّم٦مً ، وُم٤م كٙمقن أصالً ، وُم٤م كٙمقن ؾمٜم٦مً 

يم٤معمسح  ٤م مل كٙمـ آؾمتٞمٕم٤مب ريمٜم٤مً عَم   -رظمّم٦مٌ  ( )اًمذي هق-ذم اعمسح ، صمؿ اعمٗمروض ؾمقاءٌ 

، ذم اعمسح اًمذي هق أصٌؾ  ( )ومٞمف سم٤مٓؾمتٞمٕم٤مب ٓ سم٤مًمتٙمرار، ومٙمذًمؽ اإليمامليم٤من ، سم٤مخلػ

ومٞمف سم٤مًمتٙمرار  اإليمامليم٤من ، ٦م ومٞمف سم٤مٓؾمتٞمٕم٤مبٜم٤ّم يم٤من إىم٤مُم٦م أصؾ اًمس  عمَّ  وومٞمام كٙمقن ُمسٜمقٟم٤مً 

ـٌ  ومٞمام ( )يم٤معمْمٛمْم٦م، ومٙمذًمؽ ٓ حتّمؾ إٓ  ( )يم٤من إىم٤مُم٦م اًمٗمرض ومٞمف ( )إذا هق ريم

 .ومٞمف سم٤مًمتٙمرار، ومٞمٔمٝمر وم٘مف اعمس٠مًم٦م ُمـ هذا اًمقضمف اإليمامليم٤من ، سم٤مٓؾمتٞمٕم٤مب

                                                   

 . : ٕٟمف اًمّمقاب: ًمٙمقٟمف اؾمؿ يم٤من(ط)و( ف)شم٠مصمػمًا، واعمثب٧م ُمـ (: د)إم، و ذم ( )

 . وشمبلم: (ف) ذم (4)

 (. ب/  4)ف : هن٤مك٦م (2)

 . ويمذًمؽ: (ط)و( ف) ذم(2) 

 . ويمذًمؽ: (ط)و( ف) ذم( ) 

 . وم٢مذا: (ف) ذم( ) 

 (. ط)و( ف) ذمومٞمف، همػم ُمثب٧ٍم : ىمقًمف (2)
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 ٛم٣مٓ كُ  ىمرسم٦مٍ  ( )إٟمف سم٤مذ ٟمٗمؾ: ذم صقم اًمتٓمقع ( )ؾ سمف اًمِم٤مومٕملُم٤م قمٚم  : ( )وُمـ ذًمؽ

: قمٜمدٟم٤م اًمٕمٚم٦م، وم٢من   ( )هذهٟم٤م ٟم٘مقل سمٛمقضم٥م ٕ .سم٤مإلومس٤مدومال كٚمزُمف اًم٘مْم٤مء ، ذم وم٤مؾمده٤م

 .( )وهق اًمنموعإداء، وإٟمام جي٥م سمام وضم٥م سمف سم٤مإلومس٤مد، اًم٘مْم٤مء ٓ جي٥م 

 .سم٤مًمنموع يم٤مًمقوقء وضم٥م أن ٓ كٚمزم: ( )وىم٤مل،  اًمٕمب٤مرةهمػم   وم٢منْ  

، قمٜمدٟم٤م ٓ كٙمقن ُمٚمزُم٤مً  ، ذم وم٤مؾمده٤مٛم٣َم اًمنموع ذم اًمٕمب٤مدة سم٤مقمتب٤مر يمقهن٤م مم٤م ٓ كُ : ىمٚمٜم٤م

ٓ كٛمٜمع  ،، وقمدم اًمٚمزوم سم٤مقمتب٤مر اًمقصػ اًمذي ىم٤مًمف( )سم٤مًمٜمذر ( )شمٚمتزم ( )٤م مم٤مسمؾ سم٤مقمتب٤مر يمقهن

اًمذي ىمٚمٜم٤م، وٓ سمد ُمـ إو٤موم٦م احلٙمؿ إمم اًمقصػ اًمذي هق ريمـ  (  )اًمٚمزوم سم٤مقمتب٤مر اًمقصػ

آظمر، وقمٜمد  ٓ كدل قمغم أٟمف ٓ جي٥م سم٤مقمتب٤مر وصٍػ ، صٍػ ومل جي٥م سم٤مقمتب٤مر  (  )نْ ٠مَ شمٕمٚمٞمٚمف، ومبِ 

                                                   

 . ُمـ اًم٘مقل سم٤معمقضم٥م: أي ( )

: اعمجٛمقع، 8 2/2: احل٤موي اًمٙمبػم، 2 /2اعمٕمروم٦م، . إم، ط: كٜمٔمر ُمذه٥م اًمِم٤مومٕمٞم٦م ذم اعمس٠مًم٦م ذم (4)

 /2   . 

 . ومٕمؾ: (ط)ذم  (2)

 . هذا: (د) ذم (2)

 . 4 4/ : جمٛمع إهنر، 4/22:  49/ : سمدائع اًمّمٜم٤مئع، 9 /2اعمٕمروم٦م، . اعمبسقط، ط: كٜمٔمر ( )

 . ستدل ُمـ اًمِم٤مومٕمٞم٦ماعم: أي ( )

 . ٓ: (د)و( ف) ذمسمٕمده٤م  (2)

 . كٚمتزم: (د) ذم (8)

 . 2/482: اًمت٘مركر واًمتحبػم،  2 /2اًمٙمت٤مب اإلؾمالُمل، . أصقل اًمبزدوي ُمع اًمٙمِمػ، ط: كٜمٔمر (9)

 (. ف)ُمـ  ؾم٤مىمطٌ . اًمذي ىم٤مًمف ٓ كٛمٜمع اًمٚمزوم سم٤مقمتب٤مر اًمقصػ: ىمقًمف (2 )

 . وم٢من: (ط)ذم  (  )
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وأٟمف ًمٞمس ٟمٔمػم اًمٜمذر ذم يمقٟمف ، اًمنموع همػم ُمٚمزمٍ  ُم٦م اًمدًمٞمؾ قمغم أن  ْمٓمر إمم إىم٤مذًمؽ كُ 

 .وم٘مف اعمس٠مًم٦م ( )، ومٞمتبلمُمٚمزُم٤مً 

ذم  أؾمٚمؿ ُمذروقم٤مً  : ٕٟمف( )إؾمالم اعمروي ذم اعمروي ضم٤مئزٌ : ىمقهلؿ: وُمـ ذًمؽ

 ( )سمٙمقٟمف ( )ٟم٤م ٟم٘مقل سمٛمقضمبف، وم٢منٕ .( )ومٞمجقز يم٢مؾمالم اهلروي ذم اعمروي، ُمذروعٍ 

وًمٙمـ هذا اًمقصػ ٓ كٛمٜمع ومس٤مد اًمٕم٘مد : ( )ٓ كٗمسد اًمٕم٘مد قمٜمدٟم٤م وعٍ ذم ُمذر ُمذروقم٤مً 

وسمؽمك ىمبض ، ومٞمف وم٤مؾمدٍ  أٓ شمرى أٟمف كٗمسد سمذيمر ذطٍ : آظمر هق ُمٗمسدٌ  ُمٕمٜمًك  ( )سم٤مقمتب٤مر

وم٢مذا ضم٤مز أن كٗمسد هذا اًمٕم٘مد ، ذم ُمذروعٍ  ُمع أٟمف أؾمٚمؿ ُمذروقم٤مً ، ذم اعمجٚمس ( )رأس اعم٤مل

ومٚمامذا ٓ جيقز أن كٗمسد سم٤مقمتب٤مر ، ظمر سم٤مٓشمٗم٤مقآ ُمع وضمقد هذا اًمقصػ سم٤مقمتب٤مر ُمٕمٜمًك 

اجلٜمسٞم٦م ٓ شمّمٚمح  وآؿمتٖم٤مل سم٠من  ، ْمٓمر قمٜمد ذًمؽ إمم اًمنموع ذم وم٘مف اعمس٠مًم٦مومٞمُ ؟ اجلٜمسٞم٦م

 .( )أُمٙمٜمف ذًمؽ ًمٗمس٤مد هذا اًمٕم٘مد هب٤م إنْ  قمٚم٦مً 

                                                   

 . ومتبلم: (ط)ذم ( ) 

 . 99/ : احل٤موي اًمٙمبػم، 42 /2اعمٕمروم٦م، . إم، ط: كٜمٔمر (4)

 . سم٤معمروي: (ط)ذم  (2)

 (. ب/4 2): سمداك٦م (2)

 . يمقٟمف: (ط)ذم  ( )

 . 82 / : سمدائع اًمّمٜم٤مئع، 88 /4 اعمٕمروم٦م، . اعمبسقط ًمٚمٛمّمٜمػ، ط: كٜمٔمر ( )

 (. 2 4/4)ط : هن٤مك٦م(2) 

 (. أ/92 )د : هن٤مك٦م (8)

 . 2  /2اًمٕمٚمٛمٞم٦م، . : يمِمػ إهار، ط498: ي، صأصقل اًمبزدو: كٜمٔمر (9)
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: ( )يم٤معمب٤مٟم٦م ءُم٦م اًمقطومتٙمقن حمر  ، إهن٤م ُمٓمٚم٘م٦مٌ : شمٕمٚمٞمٚمٝمؿ ذم اًمٓمالق اًمرضمٕمل: وُمـ ذًمؽ

، ُمٜمٙمقطم٦مً  ( )سمؾ سمٙمقهن٤م، ًمٙمقهن٤م ُمٓمٚم٘م٦مً : ( )ءٚم٦م اًمقطٟم٘مقل سمٛمقضمبف، وم٢مٟم٤م ٓ ٟمجٕمٚمٝم٤م حمٚم   ٟم٤مٕ

يمام سمٕمد اعمراضمٕم٦م، وم٢من  ءٚم٦م اًمقطشمٙمقن حمٚم   إذا يم٤مٟم٧م ُمٜمٙمقطم٦مً  وسم٤مٓشمٗم٤مق ُمع يمقهن٤م ُمٓمٚم٘م٦مً 

إمم  ْمٓمر طمٞمٜمئذٍ ، ومٞمُ وٓ خترج ُمـ أن شمٙمقن ُمٓمٚم٘م٦مً ، اًمٓمالق اًمقاىمع سم٤مًمرضمٕم٦م ٓ كرشمٗمع

أو هؾ كٙمقن  ،ذم اًمٜمٙم٤مح ـ ظمٚمالً ٛمٙم  وم٘مف اعمس٠مًم٦م، وهق أن وىمقع اًمٓمالق هؾ كُ اًمرضمقع إمم 

 .كدور وم٘مف اعمس٠مًم٦م ( )وقمغم هذا؟ ُمع ىمٞم٤مم ُمٚمؽ اًمٜمٙم٤مح ءُم٤م ًمٚمقطر  حُم 

وم٢من  .ًمٞمس٧م سمٛمٜمٙمقطم٦مٍ  : ٕهن٤م( )ٓ كٚمح٘مٝم٤م اًمٓمالق: ُم٤م ىم٤مًمقا ذم اعمختٚمٕم٦م: وُمـ ذًمؽ

، وًمٙمـ ( )اإلك٘م٤معىمقع اًمٓمالق قمٚمٞمٝم٤م قمٜمد ًمق حمالً  ( )قمٜمدٟم٤م سم٤مقمتب٤مر هذا اًمقصػ ٓ شمٙمقن

ًمقىمقع اًمٓمالق قمٚمٞمٝم٤م، وهق ُمٚمؽ اًمٞمد اًمب٤مىمل  آظمر ومٞمٝم٤م كٙمقن سمف حمالً  وصٗم٤مً  ( )هذا ٓ كٜمٗمل

 .إمم اًمرضمقع إمم وم٘مف اعمس٠مًم٦م ( )ْمٓمر هبذا اًمٓمركؼًمف قمٚمٞمٝم٤م سمب٘م٤مء اًمٕمدة، ومٞمُ 

                                                   

 .  2/22 : هن٤مك٦م اعمٓمٚم٥م، 2/229 احل٤موي اًمٙمبػم، : كٜمٔمر ( )

 . سم٤مًمقطء: (ف)ذم  (4)

 . ًمٙمقهن٤م: (د)و( ط)ذم  (2)

 (. أ/2 4)ف : هن٤مك٦م(2) 

 . 2/222: روو٦م اًمٓم٤مًمبلم، 8/492خمتٍم اعمزين سمذكؾ إم، : كٜمٔمر ( )

 . كٙمقن: (ط)ذم  ( )

 . 2/222: اًمبحر اًمرائؼ، 4  /2: سمدائع اًمّمٜم٤مئع، 82/ اعمٕمروم٦م، . اعمبسقط، ط: كٜمٔمر (2)

 . كب٘مك: (ط)ذم  (8)

 (. ط)ُمـ  ؾم٤مىمطٌ ، اًمٓمركؼ: ىمقًمف  (9)
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، ذم شمٙمٗمػم حتركرٌ  وم٢مٟمف، ذم إقمت٤مق اًمرىمب٦م اًمٙم٤مومرة قمـ يمٗم٤مرة اًمٔمٝم٤مر شمٕمٚمٞمٚمٝمؿ: وُمـ ذًمؽ

ٟم٤م ٟم٘مقل سمٛمقضم٥م هذا، وم٢من قمٜمدٟم٤م ٓ ٕ .( )ى سم٤مًمرىمب٦م اًمٙم٤مومرة يمام ذم يمٗم٤مرة اًم٘متؾومال كت٠مد  

، يمام ( )ًمألُمرسمؾ سمقضمقد آُمتث٤مل ُمٜمف ، ى اًمقاضم٥م ُمـ اًمٙمٗم٤مرة هبذا اًمقصػ اًمذي ىم٤ملكت٠مد  

ْمٓمر قمٜمد ومٞمُ قمٜمد اًمٕمجز قمـ اًمّمقم،  ى سمّمقم ؿمٝمركـ ُمتت٤مسمٕملم، وسم٢مـمٕم٤مم ؾمتلم ُمسٙمٞمٜم٤مً كت٠مد  

، ( )ذًمؽ إمم اًمرضمقع إمم وم٘مف اعمس٠مًم٦م، وهق أن آُمتث٤مل ٓ حيّمؾ هٜم٤م سمتحركر اًمرىمب٦م اًمٙم٤مومرة

 .( ) قمغم اعم٘مٞمد ن اعمٓمٚمؼ حمٛمقٌل : ٕيمام ٓ حيّمؾ ذم يمٗم٤مرة اًم٘متؾ

ًمٞمس سمٞمٜمٝمام  : ٕٟمف( )ٕمتؼ قمغم أظمٞمف إذا ُمٚمٙمفإٟمف ٓ كُ : إخذم  ىمقهلؿ: وُمـ ذًمؽ

ٓ كثب٧م اًمٕمتؼ قمٜمدٟم٤م،  ( )سمٞمٜمٝمام ( )ك٦موٛمقضمبف، ومب٤مقمتب٤مر اٟمٕمدام اجلزوم٢مٟم٤م ٟم٘مقل سم .( )٦مضمزوكّ 

                                                   

 . 9 /2: اعمٝمذب، 2 2/2 : احل٤موي اًمٙمبػم، 482/ اعمٕمروم٦م، . إم، ط: كٜمٔمر ( )

 . إُمر: (ف)ذم  (4)

  (.ف)ُمـ  ؾم٤مىمطٌ . اًمٙم٤مومرة: ىمقًمف (2)

 . جلٜمسف ؿم٤مُمٚم٦مٍ  ٓ سمٕمٞمٜمف، سم٤مقمتب٤مر طم٘مٞم٘م٦مٍ  اًمٚمٗمظ اعمتٜم٤مول ًمقاطمدٍ : هق اعمٓمٚمؼ(2) 

 . قمغم احل٘مٞم٘م٦م اًمِم٤مُمٚم٦م جلٜمسف زائدٍ  سم٠مُمرٍ  ُمقصقٍف ، أو همػم ُمٕملّمٍ  اًمٚمٗمظ اعمتٜم٤مول عمٕملّمٍ : واعم٘مٞمد هق 

 . ه٤م وأطمٙم٤مُمٝم٤مدقمغم طم٤مٓت اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ذم قمد اعم٘مٞمدقمغم  اعمٓمٚمؼومحؾ  

:   4: ، صاإلؿم٤مرة ًمٚمب٤مضمل: 488/ ، اعمٕمتٛمد:  4/2، شم٘مقكؿ إدًم٦م: 2/228، رك٥م واإلرؿم٤مداًمت٘م: كٜمٔمر 

: ذح شمٜم٘مٞمح اًمٗمّمقل، ص: 28 : ، صاعمحّمقل ٓسمـ اًمٕمريب: 488/ ، اًمؼمه٤من: 2 2/ ، ذح اًمٚمٛمع

يمِمػ إهار : 22 : ، صاعمسقدة:  2 /4، ذح خمتٍم اًمروو٦م:  2 /4، اًمقاذم ذم أصقل اًمٗم٘مف:   4

 . 4/482اًمٙمت٤مب اإلؾمالُمل، . ، طخ٤مريًمٚمب

 . 2 /8اعمٕمروم٦م، . إم، ط: كٜمٔمر(. 8 4/4)ط : هن٤مك٦م ( )

 . ضمزك٦م: (د)ضمزئٞم٦م، وذم : (ط)و( ف)ذم  ( )

 . اجلزئٞم٦م(: ط)، وذم اجلزأة: (ف)ذم  (2)

 (. ف)ُمـ  ؾم٤مىمطٌ . سمٞمٜمٝمام: ىمقًمف (8)
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ـْ  وهق اًم٘مراسم٦م ، آظمر سمف شمتؿ قمٚم٦م اًمٕمتؼ ٓ كٜمٗمل وضمقد وصٍػ  ( )٦ماٟمٕمدام اجلزوكّ  وًمٙم

قمٜمد ذًمؽ إمم اًمنموع ذم وم٘مف اعمس٠مًم٦م، وهق أن اًم٘مراسم٦م  ( )ْمٓمر، ومٞمُ ( )ُم٦م ًمٚمٜمٙم٤محاعمحر  

 .؟ٓد أم ًٓمٕمٚم٦م اًمٕمتؼ ُمع اعمٚمؽ سمدون اًمقِ  ٦مً ٛمَ هؾ شمّمٚمح ُمتٛم   ،ُم٦م ًمٚمٜمٙم٤مححر  اعمُْ 

 آقمؽماض، وهق ـمركٌؼ  ذيمر ُمـ اًمٕمٚمؾ اًمٓمردك٦م ك٠ميت قمٚمٞمٝم٤م هذا اًمٜمقع ُمـوأيمثر ُم٤م كُ 

ـٌ   .( )واهلل أقمٚمؿ، أصح٤مب اًمٓمرد إمم اًمنموع ذم وم٘مف اعمس٠مًم٦م إلجل٤مء طمس

                                                   

 . اجلزئٞم٦م: (ط)اجلزك٦م، وذم : (ف)ذم  ( )

: ومتح اًم٘مدكر 44 /2: اعمحٞمط اًمؼمه٤مين، 2/28: سمدائع اًمّمٜم٤مئع، 2/22اعمٕمروم٦م، . ط اعمبسقط،: كٜمٔمر (4)

 . 2/222ٓسمـ اهلامم، 

 (. أ/2 2): سمداك٦م (2)

 (. ط)ذم  همػم ُمثب٧ٍم واهلل أقمٚمؿ، : ىمقًمف(2) 
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 ( )ذم اعمامٟمٕم٦م ومّمؾ
 ومّمؾ اعمامٟمٕم٦م قمغم اًمٕمٚمؾ اًمٓمردك٦م 

إطمداه٤م ذم اًمقصػ، : ( )اعمامٟمٕم٦م قمغم هذا اًمٓمركؼ قمغم أرسمٕم٦م أوضمفٍ : فىم٤مل ريض اهلل قمٜم

واًمث٤مٟمٞم٦م ذم صالطمٞم٦م اًمقصػ ًمٚمحٙمؿ، واًمث٤مًمث٦م ذم احلٙمؿ، واًمراسمٕم٦م ذم إو٤موم٦م احلٙمؿ إمم 

ًمٚمحٙمؿ  ن ذط صح٦م اًمٕمٚم٦م قمٜمد أصح٤مب اًمٓمرد يمقن اًمقصػ ص٤محل٤مً وهذا ٕ: اًمقصػ

 .( )وقمدُم٤مً  احلٙمؿ سمف وضمقداً  ( )وشمٕمٚمؼ، فم٤مهراً 

 سم٤مٕيمؾؾ سمف اًمِم٤مومٕمل ذم اًمٙمٗم٤مرة قمغم ُمـ أومٓمر ومٞمام قمٚم  : ( )إولأُم٤م سمٞم٤من اًمٜمقع 

 .( )ومال شمتٕمٚمؼ سمٖمػم اجلامع يم٤مًمرضمؿ، شمتٕمٚمؼ سم٤مجلامع هذه قم٘مقسم٦مٌ : ىم٤مل، واًمنمب

 كٙمقن ضمٜم٤مك٦مً  قمغم وضمفٍ  سم٤مإلومٓم٤مروإٟمام شمتٕمٚمؼ ، ؿ أن اًمٙمٗم٤مرة شمتٕمٚمؼ سم٤مجلامعسٚم  ٟم٤م ٓ ٟمُ ٕ

ْمٓمر إمم سمٞم٤من طمرف اعمس٠مًم٦م، وهق أن اًمسب٥م اعمقضم٥م ًمٚمٙمٗم٤مرة ٜمع كُ ، وقمٜمد هذا اعمُمتٙم٤مُمٚم٦مً 

اعمٕمدم ًمٚمّمقم، وإذا صمب٧م أن اًمسب٥م هق  أو اجلامعُ ، سمف اجلٜم٤مك٦م ( )شمتٙم٤مُمؾ قمغم وضمفٍ  اًمٗمٓمرُ 

 .( )واطمدةٍ  واًمنمب وقمٜمد اجلامع سمّمٗم٦مٍ  إيمؾفمٝمر شم٘مرر اًمسب٥م قمٜمد ، اًمٗمٓمر هبذه اًمّمٗم٦م

                                                   

 . 2 2: شم٘مدم شمٕمركٗمٝم٤م وذيمر ُمّم٤مدره٤م ذم سم٤مب وضمقه آقمؽماض قمغم اًمٕمٚمؾ اعم١مصمرة، ص ( )

. : اًمبزدوي ُمع اًمٙمِمػ، ط 22: : أصقل اًمِم٤مر، ص  2/4شم٘مقكؿ إدًم٦م، : ضمقهكٜمٔمر ذم هذه اًمق (4)

 .  9 /4: اًمتقوٞمح ُمع اًمتٚمقكح، 2  /2اًمٕمٚمٛمٞم٦م، 

 . وشمٕمٚمٞمؼ: (ط)ذم (2) 

 . 499: أصقل اًمبزدوي، ص: كٜمٔمر (2)

 . ذم ٟمٗمس اًمقصػ اعمامٟمٕم٦موهق  ( )

 . 222/  : اعمجٛمقع،84 / : اعمٝمذب، 22 /4اعمٕمروم٦م، . إم، ط: كٜمٔمر ( )

 . كتٙم٤مُمؾ: (د)ذم  (2)

 .4/492: اًمبحر اًمرائؼ، 2/22روم٦م، اعمٕم. : اعمبسقط ًمٚمٛمّمٜمػ، ط 4/24اعمبسقط ًمٚمِمٞمب٤مين، : كٜمٔمر (8)

االعرشاض 

تانًًاَعح 

عهً انعهم 

انطشدَح 

يٍ أستعح 

 أوجّ

أيثهح 

 انًًاَعح

 تانىصف
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هذه : وم٘م٤مل، ؾإذا قمٚم   ( )وم٢من اخلّمؿ، عمسح سم٤مًمرأسذم شمٙمرار ا: ( )وسمٞم٤من اًمٜمقع اًمث٤مين

 .سم٤مٕطمج٤مريم٤مٓؾمتٜمج٤مء  ( )ومٞمٝم٤م اًمتثٚمٞم٨م ـ  َس ومٞمُ ، ـمٝم٤مرة ُمسٍح 

آؾمتٜمج٤مء إزاًم٦م اًمٜمج٤مؾم٦م اًمٕمٞمٜمٞم٦م، وم٠مُم٤م  هذا اًمقصػ ذم إصؾ، وم٢من   ( )ؿسٚم  ٓ ٟمُ : ىمٚمٜم٤م

ٙمقن قمٚمٞمف ُمـ فم٤مهر سمدٟمف ٓ ك ءٌ مل كتٚمقث ر وهلذا ًمق: سم٤معمسح ومال أن كٙمقن ـمٝم٤مرةً 

 .وهلذا يم٤من اًمٖمسؾ سم٤معم٤مء أومْمؾ: آؾمتٜمج٤مء

ًمتٕمٚمٞمؼ طمٙمؿ اًمتثٚمٞم٨م سمف، وسمدون  ٓ كٙمقن ص٤محل٤مً  ،صمؿ اعمسح اًمذي كدل قمغم اًمتخٗمٞمػ

وهق ، ْمٓمر قمٜمد هذا اعمٜمع إمم اًمرضمقع إمم طمرف اعمس٠مًم٦ماًمتٕمٚمٞمؾ، ومٞمُ  ( )اًمّمالطمٞم٦م ٓ كّمح

ؼ طمٙمؿ اًمتٙمرار سمف، أو ًمتٕمٚم   ٌح ص٤مًم ( )هق سمقصٍػ  ،إصمب٤مت اًمتسقك٦م سملم اعمٛمسقح واعمٖمسقل

ظمر كدل قمغم وأ، أطمدمه٤م كدل قمغم آؾمتٞمٕم٤مب سمٞمٜمٝمام سمقصػ اعمسح واًمٖمسؾ، وم٢من   اًمتٗمرىم٦م

 .اًمتخٗمٞمػ سمٕملم اعمسح

 ُمـ ضمٜمسف مٍ سمٛمٓمٕمق إٟمف سم٤مع ُمٓمٕمقُم٤مً : ( )سمتٗم٤مطم٦مٍ  ويمذًمؽ شمٕمٚمٞمٚمٝمؿ ذم سمٞمع شمٗم٤مطم٦مٍ 

                                                   

 . ذم صالطمٞم٦م اًمقصػ ًمٚمحٙمؿ اعمامٟمٕم٦موهق  ( )

 . 2 4/4: اعمجٛمقع،  44 - 4/42ىمقاـمع إدًم٦م، : كٜمٔمر (4)

 (. ب/2 4)ف : هن٤مك٦م(2) 

 (. ب/92 )د : هن٤مك٦م (2)

 . كّمٚمح: (ط)و (ف)ذم (. 9 4/4)ط : هن٤مك٦م ( )

 (. ط)ُمـ  ؾم٤مىمطٌ هق، : ىمقًمف ( )

: اًمتل اقمتٛمده٤م أسمق اًمقوم٤مء رمحف اهلل ذم اعم٘م٤مسمٚم٦م( ب/428)وذم اًمٜمسخ٦م اًمٕمثامٟمٞم٦م . سمتٗم٤مطمتلم: (ط)ذم  (2)

ُم٤م ذم إم  ، ومل ُكنم ًمذًمؽ ذم اهل٤مُمش، ويمذًمؽ اعمث٤مل ذم اًمت٘مقكؿ ويمِمػ إهار كقاومؼ(شمٗم٤مطم٦م سمتٗم٤مطم٦م)

 (. د)و( ف)واًمٜمسختلم 

:  8 / : سمدائع اًمّمٜم٤مئع، 2 /4اًمٕمٚمٛمٞم٦م، . : يمِمػ إهار، ط2 2/4شم٘مقكؿ إدًم٦م، : كٜمٔمر 

= 

أيثهح 

انًًاَعح 

فٍ 

صالحُح 

انىصف 

 تانحكى
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  اًمٕمٚمؾ اًمٓمردك٦مومّمؾ اعمامٟمٕم٦م قمغم

 .( )ُمـ طمٜمٓم٦مٍ  سمّمؼمةٍ  ( )يمبٞمع صؼمةٍ ، ، ومال جيقزجم٤مزوم٦مً 

، ُمـ أن ك٘مقل ذاشم٤مً  ؟ ومال جيد سمداً ىمدراً  ( )أم اعمج٤مزوم٦م ذاشم٤مً  ( )هبذا ( )شمٕمٜمل: ( )ٟم٤م ٟم٘مقلٕ

: ُمـ أن ك٘مقل قمٞم٤مراً  ، ومال جيد سمداً أم قمٞم٤مراً  اعمج٤مزوم٦م ذم اًمذات صقرةً  ( )شمٕمٜمل: ومٜم٘مقل طمٞمٜمئذٍ 

 ٓ متٜمع ضمقاز اًمبٞمع سم٤مٓشمٗم٤مق، وم٢من سمٞمع ىمٗمٞمز ،ن اعمج٤مزوم٦م ُمـ طمٞم٨م اًمّمقرة ذم اًمذاتٕ

، ومرسمام كٙمقن أطمدمه٤م أيمثر ( )ُمع وضمقد اعمج٤مزوم٦م ذم اًمذات صقرةً  ضم٤مئزٌ  سم٘مٗمٞمز طمٜمٓم٦مٍ  طمٜمٓم٦مٍ 

 .ظمرذم قمدد احلب٤مت ُمـ أ

حت٧م  هذا اًمقصػ إٟمام كست٘مٞمؿ ومٞمام كٙمقن داظمالً : ىمٚمٜم٤م، اعمج٤مزوم٦م قمٞم٤مراً  وإذا ادقمك

هلذا  واًمتٗم٤مح وُم٤م أؿمبٝمف ٓ كدظمؾ حت٧م اعمٕمٞم٤مر، ومال كٙمقن هذا اًمقصػ ص٤محل٤مً ، اعمٕمٞم٤مر

، وُمـ سم٤مإلمج٤معاًمرسمقك٦م  إُمقالضمقاز اًمٕم٘مد ذم  ذطُ  ن اعمس٤مواة يمٞمالً وٕ: احلٙمؿ

                                                   

 . 2/422 اعمجٛمقع، 

ةُ ( )  ؼْمَ : أٟمٞمس اًمٗم٘مٝم٤مء، ص. سمال يمٞمؾ وٓ وزن: اؿمؽمك٧م اًمٌمء صؼمة أي: شم٘مقل، اًمٓمٕم٤مم ؼَمِ واطمدة ُص : اًمّم 

 . اًمّمح٤مح ذم اًمٚمٖم٦م: شم٤مج اًمٕمروس :ذم: صؼم"وكٜمٔمر ُم٤مدة . 22

 . سمٞمع صؼمة سمّمؼمة ُمـ طمٜمٓم٦ٍم جم٤مزوم٦ًم ٓ جيقز قمغم اعمذهبلم (4)

: 82 / : سمدائع اًمّمٜم٤مئع،  9 /4 اعمٕمروم٦م، . : اعمبسقط ًمٚمٛمّمٜمػ، ط2 /2إم، : كٜمٔمر ذم اعمس٠مًم٦م

 .   4/2: اًمٖمرر اًمبٝمٞم٦م، 94 / اًمبٞم٤من ًمٚمٕمٛمراين، 

 . واهلل أقمٚمؿ. إٓ أٟم٤م ٟم٘مقل: ة ُمقاوع ُمـ هذا اًمٗمّمؾ، وًمٕمؾ ُمٕمٜم٤مه٤مؾمٞمتٙمرر ذم قمد. ٕٟم٤م ٟم٘مقل: ىمقًمف (2)

 . كٕمٜمل: (ط)ذم (2) 

 . هبذه: (ط)ذم ( ) 

 (. ب/2 2): سمداك٦م ( )

 . كٕمٜمل: (ط)ذم  (2)

 . اعمّم٤مدر اًمس٤مسم٘م٦م: كٜمٔمر. ضم٤مئزٌة سم٤مٓشمٗم٤مق سملم اعمذهبلم: حلّمقل اًمتامصمؾ سم٤مًمٙمٞمؾ (8)
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 ومّمؾ اعمامٟمٕم٦م قمغم اًمٕمٚمؾ اًمٓمردك٦م

ًمٚمٕم٘مد، واًمٗمْمؾ ذم اعمٕمٞم٤مر ٓ  رضورشمف أن كٙمقن وده وهق اًمٗمْمؾ ذم اعمٕمٞم٤مر ُمٗمسداً 

اًمذي هق ذط اجلقاز -كتح٘مؼ ومٞمام ٓ كدظمؾ حت٧م اعمٕمٞم٤مر، يمام أن اعمس٤مواة ذم اعمٕمٞم٤مر 

إمم سمٞم٤من احلرف اًمذي  ( )ْمٓمر قمٜمد هذآ كدظمؾ حت٧م اعمٕمٞم٤مر، ومٞمُ  ٓ كتح٘مؼ ومٞمام -قمٜمده

، ( )قمٜمد اعم٘م٤مسمٚم٦م سمجٜمسٝم٤م أصٌؾ  إُمقالقمٚمٞمف اعمس٠مًم٦م، وهق أن طمرُم٦م اًمٕم٘مد ذم هذه  ( )شمدور

 .( )اعمس٤مواة ذم اعمٕمٞم٤مر، واًمٞمد سم٤مًمٞمد: واجلقاز كتٕمٚمؼ سمنمـملم

 سم٤مقمتب٤مر ومْمؾٍ  ( )س٤مد أصٌؾ ، واًمٗمإُمقاليمام ذم ؾم٤مئر  وقمٜمدٟم٤م ضمقاز اًمٕم٘مد ومٞمٝم٤م أصٌؾ 

: وهق اًمٗمْمؾ ذم اعمٕمٞم٤مر، وذًمؽ ٓ كتح٘مؼ إٓ ومٞمام شمتح٘مؼ ومٞمف اعمس٤مواة ذم اعمٕمٞم٤مر، هق طمرامٌ 

إذ اًمٗمْمؾ كٙمقن سمٕمد شمٚمؽ اعمس٤مواة، وٓ شمتح٘مؼ هذه اعمس٤مواة ومٞمام ٓ كدظمؾ حت٧م اعمٕمٞم٤مر 

 .( )أصالً 

 ( )رضمككُ  ٥ٌم صمٞم   ٤م: ٕهنٓ كزوضمٝم٤م أسمقه٤م: شمٕمٚمٞمٚمٝمؿ ذم اًمثٞم٥م اًمّمٖمػمة: وُمـ ذًمؽ

 .( )يم٤مًمٜم٤مئٛم٦م واعمٖمٛمك قمٚمٞمٝم٤م، ُمِمقرهت٤م، ومال كٜمٗمذ اًمٕم٘مد قمٚمٞمٝم٤م سمدون رأهي٤م

                                                   

 . إمم قمٜمده٤م: (ف)ذم  ( )

 . كدور: (د)ذم  (4)

واجلقاز صمب٧م ، اًمرسمقك٦م اًمتحركؿ إُمقالصؾ قمٜمدٟم٤م ذم إ(:  2/4 )ىم٤مل اًمسبٙمل ذم شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع  (2)

واًمتحركؿ صمب٧م قمغم ظمالومف ، صؾ اجلقازإ (أي احلٜمٗمٞم٦م) وقمٜمدهؿ، سمنموطٍ  ُم٘مٞمدةً  قمغم ظمالومف رظمّم٦مً 

 . قمٜمد اعمٗم٤موٚم٦م

 . 22 / : اًمبٞم٤من ًمٚمٕمٛمراين، 4/48اعمٝمذب، : كٜمٔمر (2)

 (. د)و( ط)و( ف)أصؾ، همػم ُمثب٧ٍم ذم : ىمقًمف ( )

 .   2/ : اعمحٞمط اًمؼمه٤مين، 88 / : سمدائع اًمّمٜم٤مئع، 2  /4 اعمٕمروم٦م، . اعمبسقط، ط: كٜمٔمر ( )

 . شمرضمك: (ف)ذم (2) 

:  4/42: ىمقاـمع إدًم٦م،   /9: احل٤موي اًمٙمبػم، 8 / إم، : كٜمٔمر ذم اعمس٠مًم٦م(. 4/422)ط : هن٤مك٦م (8)

= 
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 ومّمؾ اعمامٟمٕم٦م قمغم اًمٕمٚمؾ اًمٓمردك٦م

أم ، ؾمٞمحدث أم رأٌي ، ذم احل٤مل ىم٤مئؿٌ  ُم٤م شمٕمٜمقن سم٘مقًمٙمؿ سمدون رأهي٤م؟ رأٌي : ٟم٤م ٟم٘مقلٕ

ن اًمثٞم٥م اعمجٜمقٟم٦م شمزوج ذم احل٤مل، ٕ: ُمـ اًمٙمالم ومٝمق سم٤مـمٌؾ ، أهيام يم٤من؟ وم٢من ىم٤مًمقا أهيام يم٤من

 ىم٤مئؿٌ  رأٌي  ( )اعمراد: ُمـ أن ٟم٘مقل اً دّ ، ومال ٟمجد سمُ ( )اإلوم٤مىم٦مًمتقهؿ : قمٜمٝم٤م ( )هي٤م همػم ُم٠مكقسٍ ورأ

 ، وم٢من  اإلـمالقذم احل٤مل ذم اعمٜمع وٓ ذم  ىم٤مئؿٌ  وم٢مٟمف ًمٞمس هل٤م رأٌي : ذم اًمٗمرع هل٤م، وهذا ممٜمقعٌ 

ز وُمـ ضمق   ،ز شمزوجيٝم٤م مل كٗمّمؾ ذم ذًمؽ سملم أن كٙمقن اًمٕم٘مد سمرأهي٤م وسمدون رأهي٤ممل جيق   ـْ ُمَ 

ٓ  أو ُم٤مٟمعٍ  ، وُم٤م ؾمٞمحدث ُمـ قمٚم٦مٍ ىم٤مئؿٌ  مل كٗمّمؾ، ومٕمرومٜم٤م أٟمف ًمٞمس هل٤م رأٌي  ( )اًمٕم٘مد يمذًمؽ

احلٙمؿ ٓ  إذِ اإلصمب٤مت: ذم  ( )ذم اعمٜمع وٓ ( )ذم احلٙمؿ ىمبؾ طمدوصمف أن كٙمقن ُم١مصمراً  ( )كّمٚمح

أن رأي  وهق، ْمٓمر قمٜمد سمٞم٤من اعمٜمع هبذه اًمّمٗم٦م إمم اًمرضمقع إمم طمرف اعمس٠مًم٦مكسبؼ قمٚمتف، ومٞمُ 

، ومٞمام كرضمع إمم اًمٜمٔمر هل٤م رأهي٤م ذم احل٤مل ذقم٤مً  ( )ٟٓمٕمدام اقمتب٤مر: اًمقزم هؾ ك٘مقم ُم٘م٤مم رأهي٤م

                                                   

  . 2/2شم٘مقكؿ اًمٜمٔمر، 

 . وًمٕمٚمف شمّمحٞمػ. ُم٠مٟمقس: (ط)ذم  ( )

 . أهن٤م شُمزّوج وإْن يم٤من رأهي٤م ُمرضمقًا سم٤مإلوم٤مىم٦م: ٕن  اجلٜمقن ُكرضمك زواًمف: أي (4)

 (. أ/8 4)ف : هن٤مك٦م (2)

 . ومٙمذًمؽ: (ط)ذم  (2)

 . جيقز ٓ: (ط)ذم  ( )

٦م إم، واًمٜمسختلم كقاومؼ ُم٤م ذم اًمٜمسخ( أ/429)واًمذي ذم اًمٕمثامٟمٞم٦م . وُمـ ضمقز طمدوصمف: (ط)ذم سمٕمده٤م  ( )

، ويمِمػ (9 2/4)، ومل ُكنم ًمذًمؽ أسمق اًمقوم٤مء رمحف اهلل، ويمذًمؽ ُم٤م ضم٤مء ذم شم٘مقكؿ إدًم٦م (د)و( ف)

 . طمِمٌق ٓ داقمل ًمف( ط)ك١مكد ُم٤م ذم إم، وإفمٝمر أن اًمٕمب٤مرة اعمزكدة ذم ( 2  /2اًمٕمٚمٛمٞم٦م، . ط)إهار 

 . سمدون اًمقاو، ٓ: (ط)ذم (2) 

 (. أ/2 2): سمداك٦م (8)
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 ومّمؾ اعمامٟمٕم٦م قمغم اًمٕمٚمؾ اًمٓمردك٦م

ُمـ شمٗمقك٧م اًمرأي  ( )٤م ذم ذًمؽعمَِ : يمام ذم اعم٤مل واًمبٙمر واًمٖمالم، أم ٓ ك٘مقم رأكف ُم٘م٤مم رأهي٤م

 .؟( )قمٚمٞمٝم٤م إذا ص٤مرت ُمـ أهؾ اًمرأي سم٤مًمبٚمقغ

ىمبؾ أن كتٛمٞمز ، قمغم طمسـ اًمٔمـ ذع ذم اًمٙمالم سمٜم٤مءً  وسمٛمثؾ هذا احلد كتبلم قمقار ُمـ 

 .ًمف اًمّمقاب ُمـ اخلٓم٠م سمٓمركؼ اًمٗم٘مف

 :ُمٜمٝم٤م، يمثػمةٌ  ( )وسمٞم٤من اعمامٟمٕم٦م ذم احلٙمؿ

ـٌ : ذم شمٙمرار اعمسح ( )شمٕمٚمٞمٚمٝمؿ ٟم٤م ٕ: شمثٚمٞمثف يمٖمسؾ اًمقضمف ـ  َس ومٞمُ ، ذم اًمقوقء سم٠مٟمف ريم

سم٤مًمزك٤مدة  اإليماملٞمس اًمتٙمرار، سمؾ هذا احلٙمؿ ذم إصؾ، وم٤معمسٜمقن هٜم٤مك قمٜمدٟم٤م ًم ؿُ سٚم  ٓ ٟمُ 

يمام ذم أريم٤من اًمّمالة، وم٢من إيمامل ريمـ اًم٘مراءة ، اعمٗمروض ذم حمٚمف ُمـ ضمٜمسف ( )اًم٘مدر قمغم

ويمذًمؽ اًمريمقع ، وهق شمالوة اًم٘مرآن، سم٤مًمزك٤مدة قمغم اًم٘مدر اعمٗمروض ذم حمٚمف ُمـ ضمٜمسف

هبذه اًمّمٗم٦م  يماملاإلٓ كتح٘مؼ ومٞمف  ٤م يم٤من آؾمتٞمٕم٤مب ومرو٤مً ذم اًمٖمسؾ عمَّ  إٓ أن  ، واًمسجقد

سمف ٓ ًمٕمٞمٜمف، وذم  اإليماملوهق حتّمٞمؾ صٗم٦م ، ًمٖمػمه إٓ سم٤مًمتٙمرار، ومٙم٤من اًمتٙمرار ُمسٜمقٟم٤مً 

ـٍ : اعمٛمسقح ومٞم٘مع آؾمتٖمٜم٤مء قمـ اًمتٙمرار ذم إىم٤مُم٦م ؾمٜم٦م اًمٙمامل، سمؾ ، آؾمتٞمٕم٤مب ًمٞمس سمريم

، يماملاإلحيّمؾ  واطمدةً  اعمٗمروض سم٤مؾمتٞمٕم٤مب مجٞمع اًمرأس سم٤معمسح ُمرةً  ( )سم٤مًمزك٤مدة قمغم اًم٘مدر

                                                   

 (. أ/92 )د : هن٤مك٦م ( )

 .  4 /2: اًمبحر اًمرائؼ، 98 / : اهلداك٦م ذح اًمبداك٦م، 92 /2اعمبسقط ًمٚمٛمّمٜمػ، : كٜمٔمر (4)

 . اعمامٟمٕم٦موهق اًمٜمقع اًمث٤مًم٨م ُمـ أٟمقاع  (2)

 .ذم صالطمٞم٦م اًمقصػ ًمٚمحٙمؿ اعمامٟمٕم٦مُم٘مّمده اًمِم٤مومٕمٞم٦م رمحٝمؿ اهلل، وىمد شم٘مدم شمقصمٞمؼ أصؾ اعمس٠مًم٦م ىمركب٤ًم ذم  (2)

 . 224/ : اعمجٛمقع،  4/ اعمٕمروم٦م، . ًمٚمِم٤مومٕمل، طإم : كٜمٔمر

 . ىمدر: (د)و( ط)و( ف)ذم  ( )

 . ( 4/42)ط : هن٤مك٦م( ) 

ذطثُقاخ 

عهً 

انًًاَعح 

 فٍ انحكى

يا ُششع 

نهحاجح ال 

َعرثش إرا  

حصهد 

 تذوَّ



 

 

444 

 

 امٟمٕم٦م قمغم اًمٕمٚمؾ اًمٓمردك٦مومّمؾ اعم

شمتح٘مؼ احل٤مضم٦م إًمٞمف، وم٠مُم٤م إذا يم٤من ُم٤م  نمع سم٤مقمتب٤مره ذم ُمقوعٍ وم٢مٟمام كُ ، ًمٖمػمه وُم٤م يم٤من ُمنموقم٤مً 

، ر اعمسح ذم رسمع اًمرأسيمر   ( )[ًمق] أٓ شمرى أٟمف: ٓ كٗمٞمد اقمتب٤مره، حيّمؾ سمدوٟمف ٕضمٚمف ( )عُذِ 

ٞمع اًمرأس ٓ حيّمؾ سمف يمامل اًمسٜم٦م ُم٤م مل كستققم٥م مج: ( )ىمٚمٜم٤م، أو أدٟمك ُم٤م كتٜم٤موًمف آؾمؿ

وأٟمف هق إصؾ، ومٞمج٥م اعمّمػم إًمٞمف إٓ  ( )آؾمتٞمٕم٤مب هٜم٤م ذم اإليماملسم٤معمسح، ومبٝمذا كتبلم أن 

ّم٤مر كُ  ، يمام ذم اعمٖمسقٓت، ومحٞمٜمئذٍ كٙمقن آؾمتٞمٕم٤مب ريمٜم٤مً  كتح٘مؼ اًمٕمجز قمٜمف سم٠منْ  ذم ُمقوعٍ 

مل  ًمرأس، وإنْ اعمسح سم٤م إليمامل وم٢مٟمف ُمسٜمقنٌ سم٤مٕذٟملم، سم٤مًمتٙمرار، وٓ كٚمزُمٜم٤م اعمسح  اإليماملإمم 

ن ذًمؽ اعمسح ٕ: سمح٤ملٍ  إذٟملمى ُمسح اًمرأس سمٛمسح طمتك ٓ كت٠مدّ ، كٙمـ ذم حمؾ اعمٗمروض

وًمٙمـ كٛمسح  ،( )قمٜمدٟم٤م ضمدكداً  ُم٤مءً  ٕذٟمٞمفاًمسٜم٦م ذم اعمسح سم٤مًمرأس، وهلذا ٓ ك٠مظمذ  إليمامل

ُمـ  إذٟملمإٓ أن يمقن ، ُم٘مدُمٝمام وُم١مظمرمه٤م ُمع اًمرأس، واعمسح ومٞمٝمام أومْمؾ ُمـ اًمٖمسؾ

كثب٧م احت٤مد اعمحؾ ومٞمام كرضمع إمم إيمامل اًمسٜم٦م ، ( )سم٤مًمسٜم٦م دون ٟمص اًمٙمت٤مب ٤م يم٤من صم٤مسمت٤مً س عمَّ اًمرأ

                                                   

 . اًمذي ذع: (د)اًمذي ُم٤م ذع، وذم : (ف)ذم  ( )

 . : ًمتامم اعمٕمٜمك هب٤م(د)و( ط)و( ف)زك٤مدٌة ُمـ : ُم٤م سملم اعمٕم٘مقومتلم (4)

 (. ط) ىمٚمٜم٤م، همػم ُمثب٧ٍم ذم: ىمقًمف (2)

 . سم٤مٓؾمتٞمٕم٤مب(: د)و( ط)و( ف)ذم (2) 

 . 22/ : اعمحٞمط اًمؼمه٤مين، 42/ : سمدائع اًمّمٜم٤مئع، 2 / اعمٕمروم٦م، . اعمبسقط، ط: كٜمٔمر ( )

، وأسمق (44422، رىمؿ 8 4/ ُمسٜمد أيب أُم٤مُم٦م، )ىمرـمب٦م . كِمػم إمم احلدك٨م اًمذي رواه أمحد ذم اعمسٜمد، ط ( )

اًمٓمٝم٤مرة، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء أن )اًمؽمُمذي ، و(22 ، رىمؿ اًمٓمٝم٤مرة، سم٤مب صٗم٦م ووقء اًمٜمبل )داود ذم اًمسٜمـ 

، وهمػمهؿ (222، رىمؿ إذٟم٤من ُمـ اًمرأساًمٓمٝم٤مرة، سم٤مب )، واسمـ ُم٤مضمف (22إذٟملم ُمـ اًمرأس، رىمؿ 

ومٖمسؾ وضمٝمف  شمقو٠م اًمٜمبل : قمـ أيب أُم٤مُم٦م ىم٤مل: وًمٗمظ اًمؽمُمذي  وطمدك٨م ه١مٓء قمـ أيب أُم٤مُم٦م

ٓ أدري هذا ُمـ : ىم٤مل ىمتٞمب٦م ىم٤مل مح٤مد: ٞمسكىم٤مل أسمق قم، ش إذٟم٤من ُمـ اًمرأس »: لوىم٤م، وُمسح سمرأؾمف صمالصم٤مً 

[ طمسـ ] ىم٤مل أسمق قمٞمسك هذا طمدك٨م ، ىم٤مل وذم اًمب٤مب قمـ أٟمس. أو ُمـ ىمقل أيب أُم٤مُم٦م ىمقل اًمٜمبل 

= 
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 ومّمؾ اعمامٟمٕم٦م قمغم اًمٕمٚمؾ اًمٓمردك٦م

 إذٟملمى سمف اًمٗمرض اًمث٤مسم٧م سم٤مًمٜمص، وم٘مٚمٜم٤م ٓ كٜمقب ُمسح اعمحٚمٞم٦م ومٞمام كت٠مدّ  ( )وٓ شمثب٧م، سمف

 .قمـ اعمسح سم٤مًمرأس هلذا

ى كت٠مدّ  ومال، اًمٜمٞم٦م أٟمف صقم ومرضٍ  ( )ذم صقم رُمْم٤من سمٛمٓمٚمؼ شمٕمٚمٞمٚمٝمؿ: وُمـ ذًمؽ

 .( )سمدون اًمتٕمٞملم سم٤مًمٜمٞم٦م يمّمقم اًم٘مْم٤مء

، أو ىمبؾ اًمتٕملّم ، ( )سم٤مًمٜمٞم٦م سمٕمد اًمتٕملّم  ( )احلٙمؿ؟ اًمتٕمٞملم ( )ُم٤م شمٕمٜمقن هبذا: وم٢مٟم٤م ٟم٘مقل

  اًمتٕمٞملمَ ن سمٕمد اًمتٕملّم ٕ: ىمبؾ اًمتٕملّم  ( )شم٘مقًمقا ُمـ أنْ  سمداً  ( )؟ ومال دمدون( )أم ذم اًمقضمٝملم

: ىمٚمٜم٤م، ىمبؾ اًمتٕملّم : ي صقم اًم٘مْم٤مء، وإذا ىم٤مًمقاذم شم٠مد   ، وهق ًمٞمس سمنمطٍ (  )ُمٕمتؼمٍ  همػمُ 

                                                   

 . سمذاك اًم٘م٤مئؿ إؾمٜم٤مدهًمٞمس 

:    / اًمتح٘مٞمؼ ٓسمـ اجلقزي، : كٜمٔمر. واحلدك٨م خُمتَٚمٌػ ذم شمّمحٞمحف وشمْمٕمٞمٗمف اظمتالوم٤ًم يمبػماً 

: ٟمّم٥م 2 / : شمٜم٘مٞمح اًمتح٘مٞمؼ ًمٚمذهبل، 422/ اًمتح٘مٞمؼ ٓسمـ قمبداهل٤مدي،  : شمٜم٘مٞمح9 / اإلعم٤مم، 

 . 42/ : اًمدراك٦م ذم خترك٩م أطم٤مدك٨م اهلداك٦م، 482/ : اًمتٚمخٞمص احلبػم، 8 / اًمراك٦م، 

 . كثب٧م: (د)ذم و(. ب/8 4)ف : هن٤مك٦م    ( )

 (. ب/2 2): سمداك٦م   (4)

 . 224/ ًمٚمراومٕمل،  اًمنمح اًمٙمبػم: 94: : اًمتٜمبٞمف ًمٚمِمػمازي، ص 2 /4يمت٤مب إم، : كٜمٔمر  (2)

 . هلذا: (ط)ذم  (2)

 . اًمتٕملم: (ط)ذم  ( )

 . شمٕملّم اًمّمقم ووضمقسمف: أي ( )

 . مجٞمٕم٤مً (: د)و( ط)و( ف) ذمسمٕمده٤م (2) 

 . جيدون: (ط)ذم (8) 

 . ك٘مقًمقا: (ط)ذم (9) 

اًمتٕمٞملم سمٕمد  ٕن ;وهق صقم اًم٘مْم٤مء، وهق وضمقب اًمتٕمٞملم سمٕمد اًمتٕملم ذم إصؾ، هذا احلٙمؿ: أي (2 )

. سمتٍمف ُمـ يمِمػ إهار، ط. اهـ. ومٞمٙمقن هذا مم٤مٟمٕم٦م احلٙمؿ ذم إصؾ، ومٞمف اًمتٕملم ًمٞمس سمنمطٍ 

= 
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 ومّمؾ اعمامٟمٕم٦م قمغم اًمٕمٚمؾ اًمٓمردك٦م

اعمنموع ذم هذا اًمزُم٤من  إذِ : هٜم٤م سم٠مصؾ اًمنمع اًمتٕملم طم٤مصٌؾ  وم٢من  : ذم اًمٗمرع هذا ممٜمقعٌ 

ُمـ اًمرضمقع إمم طمرف  طمٞمٜمئذٍ  ، ومال ٟمجد سمداً ، ومٖمػمه ًمٞمس سمٛمنموعٍ صقم اًمٗمرض ظم٤مص٦مً 

ذم ذًمؽ اًمزُم٤من أم  ٜم٤مً وع ُمتٕمٞم  وهق أن ٟمٞم٦م اًمتٕمٞملم هؾ كس٘مط اؿمؽماـمف سمٙمقن اعمنم، اعمس٠مًم٦م

 .( )ٓ كس٘مط اقمتب٤مره؟

شمٕمٚمٞمٚمٝمؿ ذم سمٞمع اعمٓمٕمقم اًمذي ٓ كدظمؾ حت٧م اعمٕمٞم٤مر سمجٜمسف أٟمف سم٤مع : وُمـ ذًمؽ

يمبٞمع ُم٤ًم ومٞمٙمقن طمرا، اعمس٤مواة سمٞمٜمٝمام ذم اعمٕمٞم٤مر ( )ٕمرفُمـ ضمٜمسف ٓ كُ  سمٛمٓمٕمقمٍ  ُمٓمٕمقُم٤مً 

 .( )سمّمؼمة طمٜمٓم٦مٍ  ة طمٜمٓم٦مٍ ؼْم ُص 

إمم هم٤مك٦م  أم طمرُم٦مٌ  ُمٓمٚم٘م٦مٌ  قن هبذا احلٙمؿ؟ أهق طمرُم٦مٌ شمٕمٜم ( )شكْ أَ : وم٢مٟم٤م ٟم٘مقل

 .قمـ سمٞم٤من هذا سمٜم٤م همٜمٞم٦مٌ : اًمتس٤موي؟ وم٢من ىم٤مًمقا

اعمٓمٚم٘م٦م، واحلٙمؿ اًمذي ك٘مع  ( )همػم احلرُم٦م ،ٓ يمذًمؽ، وم٤محلرُم٦م اًمث٤مسمت٦م إمم هم٤مك٦مٍ : ىمٚمٜم٤م

 .اًمتٕمٚمٞمؾ ًمف ٓ سمد أن كٙمقن ُمٕمٚمقُم٤مً 

                                                   

  .2  /2اًمٕمٚمٛمٞم٦م، 

 . 4/222: اًمدر اعمخت٤مر، 2 /2اعمٕمروم٦م، . اعمبسقط، ط: كٜمٔمر. (4/424)ط : هن٤مك٦م ( )

 . شمٕمرف: (ط)ذم   (4)

 .  2 : ص. شمٗم٤مطم٦ٍم سمتٗم٤مطم٦ٍم، وشم٘مدم شمقصمٞمؼ اعمس٠مًم٦م هٜم٤مكشم٘مدم ىمركب٤ًم متثٞمؾ اعمّمٜمػ رمحف اهلل سمبٞمع  (2)

 : (ف)ذم  (2)
ٍ
. ومه٤م سمٛمٕمٜمك واطمد، وُم٤م ذم إم وأظمقاهت٤م ومّمٞمح٦م، وُك٘م٤مل إهن٤م ُمـ اًمٕم٤مُّمل اًمٗمّمٞمح. أي رء

:    / : اعمزهر ًمٚمسٞمقـمل،  2 : : شمّمحٞمح اًمتّمحٞمػ ًمٚمّمٗمدي، ص22/  هتذك٥م اًمٚمٖم٦م، : كٜمٔمر

 . 22/ اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط، 

 (. ب/92 )د : ك٦مهن٤م ( )

انحشيح 

انثاترح إنً 

غاَح غُش 

انحشيح 

 انًطهقح
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 ومّمؾ اعمامٟمٕم٦م قمغم اًمٕمٚمؾ اًمٓمردك٦م

 ن احلرُم٦م هٜم٤مك صم٤مسمت٦مٌ ٕ: إصؾ ُمٜمٕمٜم٤م هذا احلٙمؿ ذم. أقمٜمل احلرُم٦م اعمٓمٚم٘م٦م: وم٢من ىم٤مل

ر إصمب٤مت هذه احلرُم٦م وم٘مد شمٕمذ  ، قمٜمك احلرُم٦م إمم هم٤مك٦مٍ  وهل اعمس٤مواة ذم اًم٘مدر، وإنْ ، إمم هم٤مك٦مٍ 

ر ومٞمف شمٚمؽ اًمٖم٤مك٦م، شمتّمقّ  إٟمام كتح٘مؼ ذم ُم٤ملٍ ، ن إصمب٤مت احلرُم٦م إمم هم٤مك٦مٍ ٕ: سم٤مًمتٕمٚمٞمؾ ذم اًمٗمرع

اعمس٤مواة ذم اعمٕمٞم٤مر، ومٙمٞمػ كتح٘مؼ  ( )هقو، تّمقر ومٞمف اًمٖم٤مك٦موُم٤م ٓ كدظمؾ حت٧م اعمٕمٞم٤مر ٓ كُ 

ْمٓمر إمم اًمرضمقع إمم طمرف اعمس٠مًم٦م يمام ؟ وقمٜمد هذا اعمٜمع كُ ( )إصمب٤مت احلرُم٦م ومٞمف إمم هم٤مك٦مٍ 

 .أذٟم٤م إًمٞمف

ومٞمثب٧م ، ٝمراً ُمذم اًمذُم٦م  كثب٧م دكٜم٤مً  ؿ ذم احلٞمقان أٟمف ُم٤مٌل ٚمَ شمٕمٚمٞمٚمٝمؿ ذم اًمس  : وُمـ ذًمؽ

 .( )يم٤مًمثٞم٤مب امً ٚمَ ذم اًمذُم٦م ؾَم  دكٜم٤مً 

أم ، ذم اًمذُم٦م؟ أشمركدون سمف ُمٕمٚمقم اًمقصػ ُم٤م ُمٕمٜمك ىمقًمٙمؿ كثب٧م دكٜم٤مً : ٘مقلوم٢مٟم٤م ٟم

ُمٜمٕمٜم٤م ذًمؽ ذم إصؾ وهق اعمٝمر، . أقمٜمل ُمٕمٚمقم اًمقصػ: ُمٕمٚمقم اعم٤مًمٞم٦م واًم٘مٞمٛم٦م؟ وم٢من ىم٤مل

كٙمقن ُمٕمٚمقم  أنْ  ِمؽمط ومٞمام كثب٧م ذم اًمذُم٦م ُمٝمراً وم٘مد ىم٤مُم٧م اًمدًٓم٦م ًمٜم٤م قمغم أٟمف ٓ كُ 

 .اًمقصػ

                                                   

 . وهل: (ط)ذم  ( )

 . 82 / : سمدائع اًمّمٜم٤مئع،  4/4حتٗم٦م اًمٗم٘مٝم٤مء، : كٜمٔمر (4)

َٚمؿ ذم احلٞمقان ضم٤مئٌز .  4 /2اعمٕمروم٦م، . ذيمر ٟمحق هذا اًمتٕمٚمٞمؾ اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل رمحف اهلل ذم إم، ط (2) واًمس 

 .قمٜمد اًمِم٤مومٕمٞم٦م، ممٜمقٌع قمٜمد احلٜمٗمٞم٦م

: اعمبسقط، 299/ : احل٤موي اًمٙمبػم، 4/292حلج٦م قمغم  أهؾ اعمدكٜم٦م، ا: كٜمٔمر ذم اعمس٠مًم٦م واخلالف ومٞمٝم٤م

: طم٤مؿمٞم٦م اًمنمواين، 8 /2: روو٦م اًمٓم٤مًمبلم،  2/2، اهلداك٦م ذح اًمبداك٦م،  2 /4 اعمٕمروم٦م، . ط

 . 428/ : اًمناج اًمقه٤مج، 42/ 
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 ومّمؾ اعمامٟمٕم٦م قمغم اًمٕمٚمؾ اًمٓمردك٦م

احلٞمقان سمٕمد ذيمر  وم٢من  : ُمٜمٕمٜم٤م ذًمؽ ذم اًمٗمرع. م اعم٤مًمٞم٦م واًم٘مٞمٛم٦مٟمٕمٜمل ُمٕمٚمق: ( )وإن ىم٤مًمقا

 .وم٤مطمِم٤مً  ( )كتٗم٤موت ذم اعم٤مًمٞم٦م شمٗم٤موشم٤مً  إوص٤مف

 ٜملَم كْ ٓ يمذًمؽ، وم٤مقمتب٤مر أطمد اًمد  : ٓ طم٤مضم٦م سمٜم٤م إمم هذا اًمتٕمٞملم، ىمٚمٜم٤م: وإن ىم٤مًمقا

ذم اًمٓمركؼ  ( )دإٓ آحت٤م ( )وٓ ـمركؼ ًمثبقت ذًمؽ، ظمر ٓ كّمح ُم٤م مل كثب٧م أهنام ٟمٔمػمانسم٤مٔ

ْمٓمر إمم اًمرضمقع إمم طمرف ُمـ اًمدكٜملم ذم اًمذُم٦م، وقمٜمد ذًمؽ كُ  اًمذي كثب٧م سمف يمؾ واطمدٍ 

ومٞمام هق اعم٘مّمقد،  وم٤مطمٌش  ٓ كب٘مك ومٞمف شمٗم٤موٌت  ؿ ومٞمف قمغم وضمفٍ إقمالم اعمسٚمَ  وهق أن  ، اعمس٠مًم٦م

قم٘مد جلقاز  هؾ كٙمقن ذـم٤مً =ذم صٗم٦م اعم٤مًمٞم٦م  إُمث٤ملكٚمتحؼ سمذوات  وهق اعم٤مًمٞم٦م قمغم وضمفٍ 

 .؟( )اًمسٚمؿ أم ٓ

 أن   :شمٕمٚمٞمٚمٝمؿ ذم اؿمؽماط اًمت٘م٤مسمض ذم اعمجٚمس ذم سمٞمع اًمٓمٕم٤مم سم٤مًمٓمٕم٤مم: وُمـ ذًمؽ

: ، وم٢مٟم٤م ٟم٘مقل( )يم٤مٕصمامن ( )ِمؽمط اًمت٘م٤مسمضومٞمُ ، اًمٕم٘مد مجع سمدًملم جيري ومٞمٝمام رسم٤م اًمٗمْمؾ

                                                   

 . وم٢من ىم٤مل: (ط)ذم  ( )

 (. أ/  2): سمداك٦م (4)

 (. أ/9 4)ف : هن٤مك٦م(2) 

 . ٤مداإلجي: (ط)ذم  (2)

 . (4/422)ط : هن٤مك٦م( ) 

: 2/424: سمدائع اًمّمٜم٤مئع، 2 /2 اعمٕمروم٦م، . اعمبسقط، ط: كٜمٔمر ذم سمٞم٤من اعمس٠مًم٦م واخلالف سملم اعمذهبلم ( )

 .  42: : اًمناج اًمقه٤مج، ص2/22: إقم٤مٟم٦م اًمٓم٤مًمبلم، 84 /9اعمجٛمقع، 

 . ذم إصمامن: (ف)ذم  (2)
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 أو، كٜمٞم٦مصٗم٦م اًمد   إلزاًم٦م؟ أهق اًمت٘م٤مسمض ( )ِمؽمط ومٞمٝمام اًمت٘م٤مسمضومٞمُ : كش اعمراد سم٘مقًمٙمؿأ

 .ومال سمد ُمـ سمٞم٤من هذا، ظمروأطمدمه٤م خي٤مًمػ أ ،؟اًمّمٞم٤مٟم٦م ( )ُمع زك٤مدة ُمٕمٜمًك  إلصمب٤مت

، وم٤مؿمؽماط اًمت٘م٤مسمض هٜم٤مك إصمامنُمٜمٕمٜم٤م هذا احلٙمؿ ذم  .عمٕمٜمك اًمّمٞم٤مٟم٦م: ىم٤مًمقا وم٢منْ 

ـُ ، واًمد  ( )٘مبضُم٤م مل شمُ  ( )اًمٜم٘مقد ٓ شمتٕملم ذم اًمٕم٘مقد كٜمٞم٦م، وم٢من  صٗم٦م اًمد   إلزاًم٦مقمٜمدٟم٤م   ك

 .ذقم٤مً  كـ طمرامٌ سم٤مًمد  

، ( )صٗم٦م اًمدكٜمٞم٦م، ٓ كتٛمٙمٜمقن ُمـ إصمب٤مت هذا احلٙمؿ ذم اًمٗمرع إلزاًم٦م: ىم٤مًمقا وإنْ 

ُمـ اًمرضمقع إمم طمرف  ومال جيدون سمداً ، وم٤مًمٓمٕم٤مم كتٕملم ذم اًمٕم٘مد سم٤مًمتٕمٞملم ُمـ همػم ىمبضٍ 

سمؾ ًمٚمّمٞم٤مٟم٦م ، صٗم٦م اًمدكٜمٞم٦م إلزاًم٦ماعمس٠مًم٦م، وهق سمٞم٤من أن اؿمؽماط اًم٘مبض ذم اًمٍمف ًمٞمس 

 .ٜمزًم٦م اعمس٤مواة ذم اًم٘مدرقمـ ُمٕمٜمك اًمرسم٤م، سمٛم

ومال إب، إٟمف قمتؼ : قمـ يمٗم٤مرة كٛمٞمٜمف ـ اؿمؽمى أسم٤مه ٟم٤موك٤مً ىمقهلؿ ذم ُمَ : وُمـ ذًمؽ

، اًمٙمٗم٤مرة سم٤مًمٕمتؼ ( )ىقمٜمٞمتؿ أٟمف ٓ شمت٠مدّ  إنْ : ٟم٤م ٟم٘مقلٕ. ( )فصمَ سمف اًمٙمٗم٤مرة يمام ًمق ورِ  ( )ىشمت٠مدّ 

                                                   

 . شم٘م٤مسمض: (ط)ذم ( ) 

ُمع . ، ومل ُكنم ًمذًمؽ اعمح٘مؼ ذم اهل٤مُمش(أ/482)وهق ُمثب٧ٌم ذم اًمٕمثامٟمٞم٦م (. ط)ذم  ُمع، همػم ُمثب٧ٍم : ىمقًمف (4)

 . أي اًمّمٞم٤مٟم٦م قمـ اًمرسم٤م: أٟمف ٟم٘مؾ شمٕمٚمٞم٘م٤ًم ُمـ ه٤مُمِمٝم٤م، وهق ىمقًمف

 (. د)ُمـ  ؾم٤مىمطٌ ، ذم اًمٕم٘مقد: ىمقًمف (2)

 . ك٘مبض: (د)ذم  (2)

 . اًمنمع: (ف)ذم  ( )

  .ىكت٠مدّ : (ف)ذم  ( )

: روو٦م 9/228: اعمجٛمقع، 2/8اعمٕمروم٦م، . : اعمبسقط، ط99 /2سقط ًمٚمِمٞمب٤مين، اعمب: كٜمٔمر ذم اعمس٠مًم٦م (2)

 . 2/222اًمٓم٤مًمبلم، 

  .ىكت٠مدّ : (د)ذم (8) 
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 ومّمؾ اعمامٟمٕم٦م قمغم اًمٕمٚمؾ اًمٓمردك٦م

إمم  ُمٜمسقٍب  ى سمٗمٕمؾٍ اًمٙمٗم٤مرة شمت٠مدّ  ( )إذِ : ى اًمٙمٗم٤مرة سم٤مًمٕمتؼٓ شمت٠مدّ : ومٜمحـ ٟم٘مقل ذم اًمٗمرع

ذم  ومٝمذا همػم ُمقضمقدٍ اإلقمت٤مق، ذقم٤ًم، وإن قمٜمٞمتؿ  ذم اعمحؾ صم٤مسم٧ٌم  واًمٕمتؼ وصٌػ ، راعمٙمٗم  

، وقمٜمد هذا ٓ سمد ُمـ ٘م٤مً طمتك كّمػم سمف ُمٕمتِ  اإلرثٓ صٜمع ًمٚمقارث ذم  : ٕٟمفإصؾ

ؿ قمٚم٦م سمٓمركؼ أٟمف ُمتٛم   هؾ هق إقمت٤مٌق  ،ذاء اًم٘مرك٥م وهق أن  ، اًمرضمقع إمم طمرف اعمس٠مًم٦م

 .؟( )ًمٚمٛمٚمؽ اًمٕمتؼ سمف طمٙمامً  ( )وإٟمام حيّمؾ أم ًمٞمس سم٢مقمت٤مٍق  ،اًمٕمتؼ

ى كت٠مدّ  إٟمف ٟمقع شمٙمٗمػمٍ : اإلسم٤مطم٦مى سمٓمٕم٤مم اًمٙمٗم٤مرة ٓ شمت٠مدّ  ذم أن   ( )ىمقهلؿ: وُمـ ذًمؽ

ى سمدون اًمتٛمٚمٞمؽ ٓ شمت٠مدّ : ٟم٤م ٟم٘مقلٕ: ( )ى سمدون اًمتٛمٚمٞمؽ يم٤مًمٙمسقةكت٠مدّ  ( )ومال، سم٤مًمتٛمٚمٞمؽ

 .إُمر؟ أم سمدون اُمتث٤مل إُمرُمع اُمتث٤مل 

                                                   

 . سمؾ: (ط)ذم  ( )

 (. أ/ 9 )د : هن٤مك٦م(4) 

وًمٚم٘مراسم٦م ، ٕن اًمٕمتؼ صٚم٦مٌ  ;إمم اًم٘مراسم٦م واعمٚمؽ مجٞمٕم٤مً  اًمٕمتؼ قمٜمدٟم٤م ُمْم٤مٌف : ) ىم٤مل اًمبخ٤مري ذم اًمٙمِمػ (2)

ْم٤مف إمم أطمدمه٤م كُ  ،ذات وصٗملم وُمتك شمٕمٚمؼ احلٙمؿ سمٕمٚم٦مٍ . . . ،جي٤مب اًمّمالت سمال ظمالفذم إ شم٠مصمػمٌ 

إمم  ومٙم٤من اًمٕمتؼ اعمْم٤مف إًمٞمف ُمْم٤موم٤مً ، واًمنماء هق اعمقضم٥م ًمٚمٛمٚمؽ، وهق اعمٚمؽ ه٤مهٜم٤م، رفعم٤م قمُ  وضمقداً 

 (. ٞمّمحوم ،وىمد اىمؽمٟم٧م ٟمٞم٦م اًمتٙمٗمػم سم٤مإلقمت٤مق، سمقاؾمٓم٦م اعمٚمؽ ومٞمٜم٘مٚم٥م اًمنماء إقمت٤مىم٤مً ، اًمنماء سمقاؾمٓمتف

 (. ف)ُمـ  ؾم٤مىمطٌ ىمقهلؿ، : ىمقًمف (2)

 (. ب/  2): سمداك٦م ( )

اًمتٙمٗمػم سم٤مًمٙمسقة ٓ ك٘مع إٓ سم٤مًمتٛمٚمٞمؽ، أُم٤م اإلـمٕم٤مم، وم٤محلٜمٗمٞم٦م كٙمتٗمقن سم٤مًمتٛمٙملم، واًمِم٤مومٕمٞم٦م كِمؽمـمقن  ( )

 . اًمتٛمٚمٞمؽ ًمٚمٗم٘مػم

: احل٤موي اًمٙمبػم، 2/28: آظمتٞم٤مر،  2 / : سمدائع اًمّمٜم٤مئع، 2 /2اعمبسقط ًمٚمٛمّمٜمػ، : كٜمٔمر

 . 8  /8 : اعمجٛمقع، 2 8/2 : هن٤مك٦م اعمٓمٚم٥م، 42 /2 
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ومال ، سمف ذقم٤مً  اًمتٙمٗمػم ُم٠مُمقرٌ  ن  ٕ: ٓ يمذًمؽ: قمـ سمٞم٤من هذا، ىمٚمٜم٤م همٜمٞم٦مٌ  يب: ىم٤مل وم٢منْ 

 .إُمرإٓ سمام ومٞمف اُمتث٤مل  ( )اعم٠مُمقر ( )ىكت٠مدّ 

وهق إقم٤مرة اًمثقب ُمـ ، ُمٜمٕمٜم٤م هذا احلٙمؿ ذم إصؾ. إُمرُمع اُمتث٤مل : ىم٤مل وم٢منْ 

 .اعمسٙملم

ذم  إُمر، وًمٙمٜم٤م ٟمٛمٜمع اٟمٕمدام اُمتث٤مل ؿٌ ٚم  َس هذا ُمُ : ىمٚمٜم٤م .إُمرسمدون اُمتث٤مل : ىم٤مل ( )وإن

ْمٓمر إمم اًمرضمقع إمم ، وطم٘مٞم٘متف اًمتٛمٙملم ُمـ اًمٓمٕم٤مم، ومٞمُ اإلـمٕم٤مم، واعم٠مُمقر سمف هق ( )اًمٗمرع

 أهق اًمتٛمٙملم سم٤مًمتٖمدك٦م واًمتٕمِمٞم٦م أم اًمتٛمٚمٞمؽ؟ اإلـمٕم٤مموهق أن طم٘مٞم٘م٦م ُمٕمٜمك ، طمرف اعمس٠مًم٦م

أظمذ ُم٤مل اًمٖمػم سمٖمػم إذن  : ٕٟمف( )٤منجيتٛمٕم ( )إهنام: وُمٜمف ىمقهلؿ ذم اًم٘مٓمع واًمْمامن

 .همّمب٤مً  يم٤مٕظمذًمٚمْمامن  ومٞمٙمقن ُمقضمب٤مً ، ُم٤مًمٙمف

ًمٚمْمامن ُمع وضمقد ُم٤م كٜم٤مومٞمف،  هذا احلٙمؿ؟ أهق أن كٙمقن ُمقضمب٤مً  ُم٤م ُمٕمٜمك: وم٢مٟم٤م ٟم٘مقل

٥م همّْم  ُمٜمٕمٜم٤م ذًمؽ ذم إصؾ، وم٢من  . ُمع وضمقد ُم٤م كٜم٤مومٞمف: أم قمٜمد قمدم ُم٤م كٜم٤مومٞمف؟ وم٢من ىم٤مل

 .وسمٖمػم إذن اعم٤مًمؽ سمٖمػم طمؼ   ًمٚمْمامن، وإن يم٤من آظمذاً  ن ُمقضمب٤مً اًمب٤مهمل ُم٤مل اًمٕم٤مدل ٓ كٙمق

                                                   

 . (4/422)ط : هن٤مك٦م ( )

 . سمف: (ط)ذم سمٕمده٤م (4) 

 . وم٢من: (د)و( ف)ذم  (2)

 (. ب/9 4)ف : هن٤مك٦م (2)

 . ٓ: (ف)ذم سمٕمده٤م  ( )

. : خترك٩م اًمٗمروع قمغم إصقل ًمٚمزٟمج٤مين، ط442: : إكث٤مر اإلٟمّم٤مف، ص9 4/4ىمقاـمع إدًم٦م، : كٜمٔمر ( )

 . 9 4: رؾم٤مًم٦م، صاًم
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 ومّمؾ اعمامٟمٕم٦م قمغم اًمٕمٚمؾ اًمٓمردك٦م

اٟمٕمدام ُم٤م كٜم٤مذم اًمْمامن  ؿُ سٚم  وًمٙمـ ٓ ٟمُ ، ىمٚمٜم٤م سمٛمقضمبف. قمٜمد قمدم ُم٤م كٜم٤مومٞمف: وإن ىم٤مل

، ومال جيد يم٤مإلسمراءًمف  أو ُمس٘مطٌ ، ( )ًمٚمْمامن قمٜمدٟم٤م هٜم٤م، وم٢من ىمٓمع اًمٞمد سمسب٥م اًمنىم٦م ُمٜم٤مٍف 

ًمٚمْمامن أم  هق أن اؾمتٞمٗم٤مء اًم٘مٓمع هؾ كٙمقن ُمٜم٤مومٞم٤مً و، ُمـ اًمرضمقع إمم طمرف اعمس٠مًم٦م سمداً 

 .ٓ؟

اًم٘مقل سمٛمقضم٥م ومٝمق قمغم ُم٤م ذيمرٟم٤م ذم ، ( )وأُم٤م سمٞم٤من إو٤موم٦م احلٙمؿ إمم اًمقصػ  

إو٤موم٦م احلٙمؿ إمم ذًمؽ  ُمقضم٥ٍم  ًمٞمس سمدًمٞمؾٍ  ،، وم٢من إو٤موم٦م احلٙمؿ إمم اًمٕمٚمؾ اًمٓمردك٦م( )اًمٕمٚم٦م

أن اًمٕمدم ٓ  ( )وىمد سمٞمٜم٤م قمٜمد قمدُمف، قمٜمد وضمقده وُمٕمدوُم٤مً  اًمقصػ، سمؾ ًمٙمقٟمف ُمقضمقداً 

، وم٢مٟم٤م ٟمٛمٜمع أو طمٙمؿٍ  كٙمقن سمٜمٗمل وصٍػ  احلٙمؿ إًمٞمف، ويمذًمؽ يمؾ شمٕمٚمٞمؾٍ  إلو٤موم٦مكّمٚمح 

ٕمتؼ قمغم أظمٞمف أٟمف ٓ كُ  إخاحلٙمؿ إًمٞمف، ٟمحق شمٕمٚمٞمٚمٝمؿ ذم  إلو٤موم٦مصالطمٞم٦م ذًمؽ اًمقصػ 

ٗم٤مء ًمٞمس سمٞمٜمٝمام سمٕمْمٞم٦م يم٤مسمـ اًمٕمؿ، وم٢مٟم٤م ٟمٛمٜمع ذم اسمـ اًمٕمؿ أن كٙمقن اٟمت : ٕٟمف( )إذا ُمٚمٙمف

 .ؿمٞمئ٤مً  إذ اًمٕمدم ٓ جيقز أن كٙمقن ُمقضمب٤مً : اًمٕمتؼ قمٜمد دظمقًمف ذم ُمٚمٙمف هلذا اًمقصػ

                                                   

 . 22 /9اعمٕمروم٦م، . : اعمبسقط، ط424/ : اًمٗمّمقل ًمٚمجّم٤مص، 42: أصقل اًمِم٤مر، ص: كٜمٔمر ( )

 . اعمامٟمٕم٦موهق اًمٜمقع اًمراسمع ُمـ أٟمقاع  (4)

 .  2 : ذم سمداك٦م هذا اًمب٤مب، ص (2)

 . 224: ص: كٜمٔمر (2)

ٓ ُكٕمتؼ : ٚمٞمف، وُمذه٥م اًمِم٤مومٕمٞم٦م، ُكٕمتؼ قمحمرمٍ  أن اًمرضمؾ إذا ُمٚمؽ أظم٤مه ويمؾ ذي رطمؿٍ : ُمذه٥م احلٜمٗمٞم٦م ( )

 . قمٚمٞمف ؾمقى إصقل واًمٗمروع ُمـ اًمقاًمدكـ واعمقًمقدكـ

 .  2/4آظمتٞم٤مر، :   8/2: اًمبٞم٤من ًمٚمٕمٛمراين،    /2: اعمبسقط ًمٚمٛمّمٜمػ،  4/22اعمٝمذب، : كٜمٔمر

ذطثُقاخ 

عهً 

انًًاَعح 

فٍ إظافح 

انحكى إنً 

 انىصف
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 ًمٞمس سماملٍ  : ٕٟمف( )اًمٜمس٤مء واًمرضم٤مل إٟمف ٓ كثب٧م سمِمٝم٤مدة: ويمذًمؽ ىمقهلؿ ذم اًمٜمٙم٤مح

 .( )يم٤محلدود

 ،يمقن احلد ًمٞمس سماملٍ  : ٕٟمفوم٢مٟم٤م ٟمٛمٜمع إو٤موم٦م هذا احلٙمؿ ذم احلدود إمم هذا اًمقصػ

 .ُٓمتٜم٤مع صمبقشمف سمِمٝم٤مدة اًمٜمس٤مء ُمع اًمرضم٤مل ٦مً كّمٚمح قمٚم ( )ٓ

 ، يم٤مًمذي وؾ  سم٤مإلطماللسمف  أٟمف ٓ كٗم٤مرىمف ُم٤م طمؾ   :طمّم٤مر سم٤معمرضوشمٕمٚمٞمٚمٝمؿ ذم اإل

 .اعمامٟمٕم٦م ذم إصؾ قمغم هذا اًمقضمف. ( )اًمٓمركؼ

ًمٞمس٧م  : ٕهن٤موشمٕمٚمٞمٚمٝمؿ ذم اعمبتقشم٦م أهن٤م ٓ شمستقضم٥م اًمٜمٗم٘م٦م وٓ كٚمح٘مٝم٤م اًمٓمالق

وم٢مٟم٤م ٟمٛمٜمع إو٤موم٦م هذا احلٙمؿ ذم إصؾ إمم هذا . ( )ًمدظمقلىمبؾ ا يم٤معمٓمٚم٘م٦م سمٛمٜمٙمقطم٦مٍ 

 .ؿمٞمئ٤مً  اًمٕمدم ٓ كّمٚمح أن كٙمقن ُمقضمب٤مً  ( )إذِ : اًمقصػ

 .( )وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ، ٧م ُمـ اعمس٤مئؾئج ُم٤م ؿموقمغم هذا ومخر  

                                                   

 . اًمرضم٤مل واًمٜمس٤مء: (ط)ذم  ( )

 . 2 42/4اعمجٛمقع،  :4/222: اعمٝمذب، 9 /9احل٤موي اًمٙمبػم، : كٜمٔمر. ( 4/42)ط : هن٤مك٦م (4)

 (. أ/  2): سمداك٦م (2)

 . اهـ. وم٢مٟمف ٓ جيقز اًمتحٚمؾ ىمبؾ أداء إومٕم٤مل عمـ وؾ  اًمٓمركؼ سم٤مإلمج٤مع: ذم ه٤مُمش إم (2)

اعمٕمروم٦م، . إم، ط: كٜمٔمر. واعمركض قمٜمد احلٜمٗمٞم٦م كتحٚمؾ يم٤معمحٍم سم٤مًمٕمدو، وقمٜمد اًمِم٤مومٕمٞم٦م ٓ كتحٚمؾ 

 .  2 /4: سمدائع اًمّمٜم٤مئع، 28 /2اعمٕمروم٦م، . ط: اعمبسقط، 2 2/2: احل٤موي اًمٙمبػم،    /4

 . ورد ُم٤م ُكِمػم إمم هذا اًمتٕمٚمٞمؾ ذم يمت٥م اًمِم٤مومٕمٞم٦م ( )

 . 2 /  : اعمجٛمقع، 22 /9: احل٤موي اًمٙمبػم، 2  / إم، : كٜمٔمر

 . إذا: (د)ذم  ( )

 (. د)و( ط)و( ف) ذم همػم ُمثب٧ٍم وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ، : ىمقًمف (2)
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 ومّمؾ ذم سمٞم٤من ومس٤مد اًمقوع

 ( )ذم سمٞم٤من ومس٤مد اًمقوع ومّمؾ
 ومّمؾ ذم سمٞم٤من ومس٤مد اًمقوع 

، ذم اًمِمٝم٤مدة إداءسمٛمٜمزًم٦م ومس٤مد اقمٚمؿ سم٠من ومس٤مد اًمقوع ذم اًمٕمٚمؾ : ىم٤مل ريض اهلل قمٜمف

ٓمٚم٥م سمٕمد صح٦م اًمٕمٚم٦م، يمام أن اًمِم٤مهد إٟمام ن آـمراد إٟمام كُ ٕ: قمغم اًمٜم٘مض وأٟمف ُم٘مدمٌ 

ّم٤مر إمم ٓ كُ  ،إداءذم  ُمع ومس٤مدٍ  ( )ِمتٖمؾ سمتٕمدكٚمف سمٕمد صح٦م أداء اًمِمٝم٤مدة ُمٜمف، وم٠مُم٤مكُ 

 .( )ًمٙمقٟمف همػم ُمٗمٞمدٍ : ( )اًمتٕمدكؾ

                                                   

 . 229: ه آقمؽماض قمغم اًمٕمٚمؾ اعم١مصمرة، صشم٘مدم شمٕمركٗمف ذم سمداك٦م سم٤مب وضمق ( )

 (. أ/2 4)ف، : هن٤مك٦م (4)

 . وهق شمّمحٞمػ: عمٜم٤موم٤مشمف ًمٚمسٞم٤مق. اًمتٕمٚمٞمؾ: (ط)ذم  (2)

 أن كبلم اعمٕمؽمض أن اًم٘مٞم٤مس ُمقوقعٌ : أطمدمه٤مأٟمف كٜمحٍم ذم ٟمققملم،  ومس٤مد اًمقوعطم٤مصؾ اًم٘مقل ذم  (2)

ن اًمتٕمٚمٞمؾ قمغم ظمالف اًمٙمت٤مب أو قمغم إ: وُمث٤مل ذًمؽ أن ك٘مقل. قمغم ظمالف ُم٤م ك٘متْمٞمف شمرشمٞم٥م إدًم٦م

وم٢مذا يم٤من يمذًمؽ يم٤من اًم٘مٞم٤مس وم٤مؾمد اًمقوع ، هق ُم٘مدم قمغم اًم٘مٞم٤مسأن كذيمر ؿمٞمئ٤ًم ظمالف اًمسٜم٦م أو 

 . ُمردوداً 

وهذا زائد ذم اًمٗمس٤مد قمغم ومس٤مد ، سمط سمفسمخالف احلٙمؿ اًمذي رُ  أن كٙمقن اًمقصػ ُمِمٕمراً : واًمث٤مين

وم٤مًمذي ٓ كِمٕمر سمف وخيٞمؾ ظمالومف ، احلٙمؿ وٓ كِمٕمر سمفُمـ ضمٝم٦م أٟمف ٓ كٜم٤مؾم٥م  ٕن اًمٓمرد ُمردودٌ : اًمٓمرد

: ُمث٤مًمف. أو قمغم اًمٕمٙمس ُمـ ذًمؽـمٚمب٤ًم ًمٚمتخٗمٞمػ ٖمٚمٞمظ تكِمٕمر سم٤مًم وصٍػ  رُ يمْ ذِ : وُمث٤مًمف. كٙمقن أومم سم٤مًمرد

اعمٝمر قمغم كٕمتؼم أو ت: ٕن اعمٝمر جي٥م سمقطء اًمِمبٝم٦م، قباحلد قمغم اعمٝمر ذم ـمٚم٥م اًمث أن كٕمتؼم اًم٘م٤مئس

ٕن اًمٕم٘مقسم٤مت شمدرأ : ذم اًمقوع كٙمقن وم٤مؾمداً  ومٝمذا. ٕن احلد كدرأ سم٤مًمِمبٝم٦م: احلد ذم حم٤موًم٦م اًمس٘مقط

 ظمر ذم اًمثبقت أو اًمس٘مقط كٙمقن وم٤مؾمداً وم٤مقمتب٤مر أطمدمه٤م سم٤مٔ، وإُمقال شمثب٧م ُمع اًمِمبٝم٤مت، سم٤مًمِمبٝم٤مت

 . ذم اًمقوع

  . 2 /2اعمٕمروم٦م، . : يمِمػ إهار، ط2 4/4: ىمقاـمع إدًم٦م، 2  /4اًمؼمه٤من، : كٜمٔمر

فساد 

انىظع 

يقذو عهً 

 انُقط
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 ومّمؾ ذم سمٞم٤من ومس٤مد اًمقوع

ٓ ، ( )سمٕمد فمٝمقر ومس٤مد اًمقوع ن  ٕ:  اًمٜم٘مضصمؿ شم٠مصمػم ومس٤مد اًمقوع أيمثر ُمـ شم٠مصمػم

كٛمٙمـ آطمؽماز قمٜمف  جمٚمسٍ  ( )أظمرى، وم٠مُم٤م اًمٜم٘مض ومٝمق ظمجؾ وضمف ؾمقى آٟمت٘م٤مل إمم قمٚم٦مٍ 

 .آظمر ذم جمٚمسٍ 

احل٤مدث سمٞمٜمٝمام اظمتالف  إن  : اًمِم٤مومٕمل ذم إؾمالم أطمد اًمزوضملم ( )وسمٞم٤مٟمف ومٞمام ىم٤مًمف

 .( )أطمد اًمزوضملم ةِ يم٤مًمٗمرىم٦م سمرد  ، اًمدكـ، وم٤مًمٗمرىم٦م سمف ٓ شمتقىمػ قمغم ىمْم٤مء اًم٘م٤ميض

إٟمام طمّمؾ سم٢مؾمالم ُمـ أؾمٚمؿ ُمٜمٝمام، وم٠مُم٤م سم٤مقمتب٤مر سم٘م٤مء ُمـ  آظمتالفهذا : ٟم٤م ٟم٘مقلٕ

 ، ومٕمرومٜم٤م أن  ( )وم٘مد يم٤من سمٞمٜمٝمام اعمقاوم٘م٦م وهذا قمغم دكٜمف، طم٤مل اعمقاوم٘م٦م احل٤مُل  ،سم٘مل قمغم اًمٙمٗمر

وزك٤مدة ُمٕمٜمك ، ٚمؽًمٕمّمٛم٦م اعم ؾمب٥ٌم  ( )وهق، احل٤مدث سم٢مؾمالم اعمسٚمؿ ُمٜمٝمام آظمتالف

يم٤من  وإنْ ، ذم اًمٗمرع ووٕم٤مً  اًمّمٞم٤مٟم٦م ومٞمف، وم٤مًمتٕمٚمٞمؾ سمف ٓؾمتح٘م٤مق اًمٗمرىم٦م كٙمقن وم٤مؾمداً 

ًمزوال  وهل ؾمب٥ٌم ، سم٤مًمردة هٜم٤مك طم٤مدٌث  آظمتالفصحٞمح٤ًم ذم إصؾ، ُمـ طمٞم٨م إن 

 .( )اعمٚمؽ واًمٕمّمٛم٦م

                                                   

 (. ب/ 9 )، وىمد ٟمبٝم٧م إمم اًمتبدكؾ اًمذي وىمع هلذا اًمٚمقح ُمع اًمٚمقح (ب/ 8 )د : هن٤مك٦م ( )

 . ظمجؾ، ومل كنم ًمذًمؽ اعمح٘مؼ رمحف اهلل(: أ/ 48)وذم اًمٕمثامٟمٞم٦م . ضمحد( ط)ذم  (4)

 . ومل كنم هل٤م اعمح٘مؼ. ىم٤مًمف(: أ/ 48)وذم اًمٕمثامٟمٞم٦م . ىم٤مل: (ط)و( ف)ذم  (2)

 . 2/222: ُمٖمٜمل اعمحت٤مج، 28 /2: روو٦م اًمٓم٤مًمبلم،  2/ اعمٕمروم٦م، . يمت٤مب إم، ط: كٜمٔمر (2)

: سمدائع 29/ اعمٕمروم٦م، . : اعمبسقط، ط229/ اجل٤مُمع اًمّمٖمػم ُمع اًمٜم٤مومع اًمٙمبػم، : كٜمٔمر ذم اعمس٠مًم٦م ( )

 . 4/222اًمّمٜم٤مئع، 

 . هق: (ط)ذم ( ) 

: ذح اًمتٚمقكح قمغم    /2اًمٕمٚمٛمٞم٦م، . : يمِمػ إهار، ط492: أصقل اًمبزدوي، ص: كٜمٔمر (2)

 . 94 /4قوٞمح، اًمت

 طثُقاخذ

عهً فساد 

 نىظعا
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 ومّمؾ ذم سمٞم٤من ومس٤مد اًمقوع

ـٌ : ذم اعمسح سم٤مًمرأس ويمذًمؽ ىمقهلؿ . ( )ضمفشمثٚمٞمثف يمٖمسؾ اًمق ـ  َس ومٞمُ ، ذم اًمٓمٝم٤مرة إٟمف ريم

ًمٞمثب٧م : قمغم اعمب٤مًمٖم٦م قمغم اًمتخٗمٞمػ إمم اًمٖمسؾ اعمبٜمّل  ( )اعمبٜمّل  اعمسَح  د  رُ كَ  : ٕٟمفووٕم٤مً  وم٤مؾمدٌ 

سم٤مًمتثٚمٞم٨م ذم حمؾ اًمٗمرض  اإليمامُل : ومقق ُم٤م ذم اًمٖمسؾ، وم٢من ذم اًمٖمسؾ ظٍ ٚمَ ذم اعمسح زك٤مدة همِ 

اًمٗمرض ذم ُمقوع  ًمإليمامل ذم اعمٛمسقح ُمنموقم٤مً  ٕمؾ اًمتثٚمٞم٨َم اًمتٕمٚمٞمؾ جَي  ، وهبذاظم٤مص٦مً 

 وهق جيٕمؾ اًمتثٚمٞم٨م ُمسٜمقٟم٤مً ، ى سم٤مًمرسمعاًمٗمرض كت٠مدّ  ( )وهمػم ُمقوع اًمٗمرض، وم٢من

 .( )سم٤مٓؾمتٞمٕم٤مب

ن ومرض ٕ: ( )سمٜمٞم٦م اًمٜمٗمؾ ك٘مع قمـ اًمٗمرض إذا طم٩م  : ورةٍم  ىمقهلؿ ذم اًم: وُمـ ذًمؽ

يم٤مًمزيم٤مة، وم٢من اًمتّمدق سم٤مًمٜمّم٤مب  ى سمٜمٞم٦م اًمٜمٗمؾ أكْم٤مً ى سمٛمٓمٚمؼ اًمٜمٞم٦م، ومٞمت٠مد  هذه اًمٕمب٤مدة كت٠مدّ 

 .يمذًمؽ ( )ومٜمٞم٦م اًمٜمٗمؾ يم٤مٟم٧م، ى سمف اًمزيم٤مة٤م يم٤من كت٠مدّ ًمٗم٘مػم سمٛمٓمٚمؼ اًمٜمٞم٦م عمَّ قمغم ا

 ُؾ ٛمِ ؾ، وحَي  إمم اعمجٛمَ اعمٗمن   رد  هبذا اًمٓمركؼ كَ  ( ): ٕٟمفووٕم٤مً  هذا وم٤مؾمدٌ : وًمٙمٜم٤م ٟم٘مقل

ِ  د  رَ قمغم اعمٓمٚمؼ، وإٟمام اعمجٛمؾ كُ  دَ اعم٘مٞمّ  ٛمؾ قمغم ًمٞمّمػم سمف ُمٕمٚمقم اعمراد، واعمٓمٚمؼ حُي : إمم اعمٗمن 

                                                   

: ذح اًمسٜم٦م ًمٚمبٖمقي، 84/ : هن٤مك٦م اعمٓمٚم٥م، 22/ اعمٝمذب، : 2  / احل٤موي اًمٙمبػم، : كٜمٔمر( ) 

 . 48 / : اًمبٞم٤من، 229/ 

 ( 4/42)ط : هن٤مك٦م (4)

 (. ب/  2): سمداك٦م (2)

: : إكث٤مر اإلٟمّم٤مف، ص 4/42: ىمقاـمع إدًم٦م، 4  /2اًمٕمٚمٛمٞم٦م، . اًمبزدوي ُمع اًمٙمِمػ، ط: كٜمٔمر (2)

 .   2/4ت٘مركر واًمتحبػم، : اًم 2 

: طمٚمٞم٦م  2/24 : هن٤مك٦م اعمٓمٚم٥م،  2/2: ذح اًمسٜم٦م ًمٚمبٖمقي، 429: اًمٚمب٤مب ًمٚمْمبل، ص: كٜمٔمر ( )

 . 2/429اًمٕمٚمامء، 

 . يم٤من(: د)و( ط)و( ف) ذم ( )

 . ٕن: (د)ذم  (2)
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 ومّمؾ ذم سمٞم٤من ومس٤مد اًمقوع

، طمتك ( )واطمدٍ  ذم طمٙمؿٍ  واطمدةٍ  د قمٜمده ذم طم٤مدصمتلم أو ذم طمٙمٛملم، وقمٜمدٟم٤م ذم طم٤مدصم٦مٍ اعم٘مٞمّ 

إمم اعم٘مٞمد سم٤مًمتت٤مسمع ذم ىمراءة اسمـ ُمسٕمقد  ،ذم اًمٞمٛملم ذم صقم صمالصم٦م أك٤ممٍ  رددٟم٤م ُمٓمٚمؼ اًم٘مراءة


كٜمٍمف إمم ٟم٘مد ، اعم٘مٞمد حيٛمؾ قمغم اعمٓمٚمؼ، وهق ٟمٔمػم ُمٓمٚمؼ اًمٜم٘مد :ٓ ك٘مقل ، وأطمدٌ ( )

ًمٞمٜمٍمف إمم : ٛمؾ قمغم اعمٓمٚمؼوم٢مٟمف ٓ حُي ، آظمر اعمٕمروف ًمدًٓم٦م اًمٕمرف، وم٠مُم٤م اعم٘مٞمد سمٜم٘مدٍ  اًمبٚمد

 .( )ٟم٘مد اًمبٚمد

كٕمٜمقن أن سم٘م٤مء . كتٕمٚمؼ سمف اًمب٘م٤مء ٕمؿ ُمٕمٜمًك إن صٗم٦م اًمٓم  : ذم قمٚم٦م اًمرسم٤م ىمقهلؿ: وُمـ ذًمؽ

د ًمزك٤مدة ذـملم ذم اًمٕم٘مد قمغم اعمٓمٕمقم قمٜم: ُمقضمب٦مً  ومٞمٙمقن ذًمؽ قمٚم٦مً ، اًمٜمٗمس كٙمقن سم٤مًمٓمٕمؿ

 .( )ُم٘م٤مسمٚمتف سمجٜمسف

٤م ـُم، ( )ؾــل إصـع ومــٞمـبـن اًمٕ: ٤مً ــٕمـوو دٌ ـــ٤مؾمـذا ومـه : قلــ٘مـــ ٟمـحـوٟم

 ( )٦مٌ ــًمذْ ـذي هل سمِ ــ٤مل اًمــٛمـ٤مًمـص سمـتـذا اظمــٝمـوًم، ٦مــ٤مضمـحـع إٓ ًمٚمرِ ـؿُم 

                                                   

. : يمِمػ إهار، ط448/ : ىمقاـمع إدًم٦م، 489/ : اًمؼمه٤من، 22: اًمٚمٛمع، ص: كٜمٔمر ذم اعمس٠مًم٦م ( )

 . 8/ : اًمبحر اعمحٞمط، 2  / : اًمتقوٞمح ُمع اًمتٚمقكح، 8 4/2اًمٕمٚمٛمٞم٦م، 

 .89ؾمقرة اعم٤مئدة ُمـ أك٦م   چ ۇئ   ۆئ  ۆئچ : ىمقًمف شمٕم٤مممُمتت٤مسمٕم٤مت ذم : زك٤مدة ًمٗمٔم٦موهل  (4)

 . 8 4/4اعمبسقط ًمٚمِمٞمب٤مين، : كٜمٔمر

، (2/249)ف ، واسمـ أيب ؿمٞمب٦م ذم ُمّمٜمٗم(2  /8)رواه٤م قمبداًمرزاق ذم ُمّمٜمٗمف  وىمراءة اسمـ ُمسٕمقد  

إمم اٟم٘مٓم٤مع اًمرواك٦م قمـ (  4/9)، وأؿم٤مر احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم اًمدراك٦م (2 /2 )واًمبٞمٝم٘مل ذم اًمٙمؼمى 

 . أظمرضمف احل٤ميمؿ سم٢مؾمٜم٤مد ضمٞمد، وذم اًمب٤مب قمـ أيب سمـ يمٕم٥م: صمؿ ىم٤مل اسمـ ُمسٕمقد 

 . 22 /2اًمٕمٚمٛمٞم٦م، . يمِمػ إهار، ط: كٜمٔمر (2)

 .  2 /4دًم٦م، ىمقاـمع إ: وكٜمٔمر.ُم٘م٤مسمٚم٦م اجلٜمسٞم٦م: (ط) ذم (2)

 (. ب/2 4)ف : هن٤مك٦م( ) 

 .ومل كنم اعمح٘مؼ ًمذًمؽ. اًمذي هل سمِْذًم٦ٌم حلقائ٩م(: ب/ 48)وذم اًمٕمثامٟمٞم٦م اًمذي سمذًمف حلقائ٩م، : (ط)ذم  ( )
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 ن  ٕ: احل٤مضم٦م إمم ذًمؽ اعم٤مل ( )قمـ أقمٔمؿ اًمٓمٕمؿ شمٙمقن قمب٤مرةً  ( )اًمٜم٤مس، ومّمٗم٦م ( )٩مـقائـحـسم

 إُمرًمّمح٦م اًمٕم٘مد وشمقؾمٕم٦م  ، وذًمؽ إٟمام كّمٚمح قمٚم٦مً ( )ُم٤م كتٕمٚمؼ سمف اًمب٘م٤مء حيت٤مج إًمٞمف يمؾ أطمدٍ 

 .( )سمٛمٜمزًم٦م إسم٤مطم٦م اعمٞمت٦م قمٜمد اًمرضورة ،اإلسم٤مطم٦م ( )ن شم٠مصمػم احل٤مضم٦م ذمٕ: ومٞمف ٓ ًمٚمحرُم٦م

ُمـ اًمٖم٤مٟمٛملم شمٜم٤مول ُم٘مدار احل٤مضم٦م ُمـ اًمٓمٕم٤مم واًمٕمٚمػ اًمذي  وهلذا طمؾ ًمٙمؾ واطمدٍ 

، ومٙم٤مٟم٧م اًمٕمٚم٦م ( )إُمقالسمخالف ؾم٤مئر  ،ذم دار احلرب ىمبؾ اًم٘مسٛم٦م كٙمقن ذم اًمٖمٜمٞمٛم٦م

هق ذط ضمقاز  ( )ُمع أٟمف ٓ شم٠مصمػم هل٤م ذم إصمب٤مت اعمامصمٚم٦م سملم اًمٕمقولم اًمذي ووٕم٤مً  وم٤مؾمدةً 

 .( )اًمٕم٘مد سم٤مًمٜمص

ُم٤مءه ُمع همٜمٞمتف قمٜمف، يمام  ق  رِ إن احلر ٓ جيقز ًمف أن كُ : ذم ـمقل احلرة ىمقهلؿ: وُمـ ذًمؽ

وم٢من شم٠مصمػم احلرك٦م ذم أصؾ اًمنمع ذم اؾمتح٘م٤مق زك٤مدة اًمٜمٕمٛم٦م . (  )ةًمق يم٤من حتتف طمر

                                                   

 . حلقائ٩م(: د)و( ط)و( ف)ذم  ( )

  .وصٗم٦م: (ط)ذم  (4)

 . أؾمب٤مب(: د)و( ط)و( ف) ذمسمٕمده٤م  (2)

 . واطمد: (ط)ذم  (2)

   (4/422)ط : هن٤مك٦م ( )

 . 22 /2اًمٕمٚمٛمٞم٦م، . يمِمػ إهار، ط: كٜمٔمر ( )

 . 4 2/4: شمبلم احل٘م٤مئؼ، 22/ : ذح اًمسػم اًمٙمبػم،  2/4 اعمٕمروم٦م، . اعمبسقط، ط: كٜمٔمر (2)

 . اًمتل: (د)ذم (8) 

اًمبٞمقع، سم٤مب اًمٍمف وسمٞمع اًمذه٥م، رىمؿ )كِمػم إمم إطم٤مدك٨م اًمث٤مسمت٦م ذم ذًمؽ، وُمٜمٝم٤م ُم٤م رواه ُمسٚمؿ  (9)

اًمذه٥م سم٤مًمذه٥م واًمٗمْم٦م سم٤مًمٗمْم٦م واًمؼم » : رؾمقل اهلل : ىم٤مل: ىم٤مل  ب٤مدة سمـ اًمّم٤مُم٧مقم، قمـ (22 2

 . شسم٤مًمؼم واًمِمٕمػم سم٤مًمِمٕمػم واًمتٛمر سم٤مًمتٛمر واعمٚمح سم٤معمٚمح ُمثال سمٛمثؾ ؾمقاء سمسقاء كدا سمٞمد 

وكٜمٔمر ذم اخلالف . 2/422: ُمٖمٜمل اعمحت٤مج،  9/42: احل٤موي اًمٙمبػم، 2 / اعمٕمروم٦م، . إم، ط: كٜمٔمر (2 )

= 
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ومل حيؾ ، سم٤مًمٜمٙم٤مح وهلذا طمؾ ًمٚمحر أرسمع ٟمسقةٍ : وذم إصمب٤مت صٗم٦م اًمٙمامل ذم اعمٚمؽ، ( )واًمٙمراُم٦م

احلجر قمـ اًمٕم٘مد سمّمٗم٦م احلرك٦م ومٞمام ٓ كثب٧م احلجر قمٜمف  إلصمب٤مت، وم٤مًمتٕمٚمٞمؾ ( )ن٤مًمٚمٕمبد إٓ صمٜمت

 .( )اًمنمع ٕصقل  اًمقوع خم٤مًمٗم٤مً ذم كٙمقن وم٤مؾمداً =سمسب٥م اًمرق 

إٟمف : ذم اًمّمقم واطمدٍ  أو ذم كقمٍ ، يم٤مُمؾٍ  ذم وىم٧م صالةٍ  ـ  ذًمؽ ىمقهلؿ ومٞمٛمـ ضُم  ( )وُمـ

بتٜمك قمغم وضمقب ووضمقب اًم٘مْم٤مء كُ ، أصالً  ( )قمٜمف ن اخلٓم٤مب ؾم٤مىمطٌ ٕ: ٓ كٚمزُمف اًم٘مْم٤مء

اجلٜمقن اًمِمٝمر يمٚمف ذم ذم اًمّمالة، أو اؾمتققم٥م  وًمٞمٚم٦مٍ  أيمثر ُمـ كقمٍ  ـ  ، سمٛمٜمزًم٦م ُم٤م ًمق ضُم إداء

 .( )اًمّمقم

قمـ ومٝمؿ اخلٓم٤مب  ن احل٤مدث سم٤مجلٜمقن قمجزٌ ٕ: ووٕم٤مً  هذا وم٤مؾمدٌ : وٟمحـ ٟم٘مقل

بتٜمك ن ذًمؽ كُ ٕ: ًمٚمٕمب٤مدة وٓ أصمر ًمٚمجٜمقن ذم إظمراضمف ُمـ أن كٙمقن أهالً سم٤مُٕمر، وآئتامر 

إكامٟمف،  واجلٜمقن ٓ كبٓمؾ، ًمثقاب اًمٕمب٤مدة سمٙمقٟمف ُم١مُمٜم٤مً  وإهٚمٞم٦مًمثقاهب٤م،  قمغم يمقٟمف أهالً 

 .( )سملم اعمجٜمقٟم٦م وزوضمٝم٤م اعمسٚمؿ ُق ٗمر  وهلذا كرث اعمجٜمقن ىمركبف اعمسٚمؿ، وٓ كُ 

                                                   

  .92 / : اهلداك٦م ذح اًمبداك٦م، 2 9/4: اًمبٞم٤من ًمٚمٕمٛمراين، 28 / اعمٕمروم٦م، . اعمبسقط، ط: س٠مًم٦مذم اعم

 (. أ/ 9 )، وىمد ٟمبٝم٧م إمم اًمتبدكؾ اًمذي وىمع هلذا اًمٚمقح ُمع اًمٚمقح (أ/82 )د : هن٤مك٦م ( )

 . اصمٜمت٤من: (ط)، وذم (د)و( ف)صمٜمتلم، وهق ظمٓم٠م، واعمثب٧م ُمـ : إمذم  (4)

: اًمتقوٞمح ذم 494: : أصقل اًمبزدوي، ص4/429: ىمقاـمع إدًم٦م، 4 2: ٤مر، صأصقل اًمِم: كٜمٔمر (2)

 . 4/424طمؾ همقاُمض اًمتٜم٘مٞمح، 

 (. أ/2 2): سمداك٦م (2)

  .ومل كنم ًمذًمؽ، شمقاومؼ إم( أ/484)واًمٕمثامٟمٞم٦م  ،(ط) ؾم٤مىمٌط ُمـ، قمٜمف: فىمقًم ( )

 . 4/28: احل٤موي اًمٙمبػم، 9 / اعمٕمروم٦م، . إم، ط: كٜمٔمر ( )

 . 22 /2اًمٕمٚمٛمٞم٦م، . : يمِمػ إهار، ط 2 /4اعمٕمروم٦م، . اعمبسقط، ط: كٜمٔمر (2)
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، أٟمف ٓ كبٓمؾ سمف إكامٟمف ٓ كبٓمؾ إطمراُمف سمسب٥م اجلٜمقن، ومدل   ( )[أٟمف: ]واًمدًمٞمؾ قمٚمٞمف

، وٓ وضمف سمٕمد اًمنموع ذم اًمّمقم سم٘مل ص٤مئامً  ـ  ٓ كبٓمؾ صقُمف، طمتك ًمق ضُم  ( )ومٙمذًمؽ

ًمٚمب٘م٤مء ومٞمٝم٤م ؾمقى  إهٚمٞم٦م ِمؽمط ىمٞم٤ممٓ كُ  ،سمٕمد صح٦م اًمنموع ذم اًمّمقم هذا، وم٢من إلٟمٙم٤مر

طمتك  اًمٙمػ قمـ اىمتْم٤مء اًمِمٝمقات، واجلٜمقن ٓ كٜمٗمل حت٘مؼ هذا اًمٗمٕمؾ، وإذا سم٘مل ص٤مئامً 

ومٞمف، وٓ كتح٘مؼ ذًمؽ إٓ ُمع شم٘مرر ؾمب٥م  ( )يمام ذع ى ومرو٤مً قمرومٜم٤م أٟمف شم٠مدّ ، ى ُمٜمفشم٠مدّ 

 .اًمقضمقب ذم طم٘مف

ى ُمـ اًمّمالة ُم٤م أدّ  ًمف سمٕمد اجلٜمقن، وسم٘م٤مءُ  ومرو٤مً  اإلؾمالمج٦م طم سم٘م٤مءُ : واًمدًمٞمؾ قمٚمٞمف

ُمع  ومبٝمذا اًمتح٘مٞمؼ كتبلم أن ؾمب٥م اًمقضمقب ُمتح٘مٌؼ : ذم طم٘مف ومرو٤مً  اإلوم٤مىم٦مذم طم٤مًم٦م 

ًمٕمجزه قمـ ومٝمؿ اخلٓم٤مب، وذًمؽ ٓ كٜمٗمل صح٦م : قمٜمف ؾم٤مىمطٌ  سم٤مٕداءاجلٜمقن، واخلٓم٤مب 

يمٛمـ ، ُمٜمف اًمٕمب٤مدة سمّمٗم٦م اًمٗمروٞم٦م ( )ى، سمٛمٜمزًم٦م ُمـ مل كبٚمٖمف اخلٓم٤مب، وم٢مٟمف كت٠مدّ ومرو٤مً  إداء

وُمع ذًمؽ إذا ، هب٤م ٓ كٙمقن خم٤مـمب٤مً ، ومروٞم٦م اخلٓم٤مب ( )ومل شمبٚمٖمف، ( )أؾمٚمؿ ذم دار احلرب

 .ًمف اه٤م يم٤مٟم٧م ومرو٤مً أدّ 

قمٜمٝمام ىمبؾ آٟمتب٤مه  ؾم٤مىمطٌ  سم٤مٕداءويمذًمؽ اًمٜم٤مئؿ واعمٖمٛمك قمٚمٞمف، وم٢من اخلٓم٤مب 

ًمٕمجزه : قمٜمف إداءاًمتٕمٚمٞمؾ سمس٘مقط ومٕمؾ  ذم طم٘مٝمام، ومٙم٤من راً صمؿ يم٤من اًمسب٥م ُمت٘مر  واإلوم٤مىم٦م، 

                                                   

 . (د)و( ط)زك٤مدٌة ُمـ : ُم٤م سملم اعمٕم٘مقومتلم ( )

 . ويمذًمؽ: (د)ذم  (4)

 (4/428)ط : هن٤مك٦م (2)

 . شمت٠مدى: (ط) ذم (2)

 (. أ/  4)ف : هن٤مك٦م ( )

 . كبٚمٖمف: (د)ذم  ( )
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 خم٤مًمٗم٤مً  ووٕم٤مً  ، ومٞمٙمقن وم٤مؾمداً قمـ ومٝمؿ اخلٓم٤مب قمغم ٟمٗمل ؾمب٥م اًمقضمقب ذم طم٘مف أصالً 

وذًمؽ ٓ ، ًمثبقت اًمتٛمٙمـ ُمـ آئتامر :ِمؽمطكُ  سم٤مٕداءن اخلٓم٤مب وٕ: ( )واإلمج٤معًمٚمٜمص 

قمغم ٟمٗمل  الً كٙمقن سمدون اًمٕم٘مؾ واًمتٛمٞمٞمز، ومس٘مقـمف ٟٓمٕمدام ذـمف ٓ جيقز أن كٙمقن دًمٞم

سمؾ ، ٓ صٜمع ًمٚمٕمبد ومٞمف طمٙمؿ اًمسب٥م قمغم وضمفٍ  ( )شم٘مرر اًمسب٥م، وصمبقت اًمقضمقب اًمذي هق

صمب٧م صح٦م  ،ر اًمسب٥مًمف وهق اًمذُم٦م، وم٢مذا صمب٧م شم٘مر   ص٤مًمٍح  خيتص سمٛمحؾ   ذقمل   هق أُمرٌ 

 اًم٘مْم٤مء، وم٢من   ( )سمنمط أن ٓ كٚمح٘مف احلرج ذم ،إداء، ووضمقب اًم٘مْم٤مء قمٜمد قمدم إداء

چ ھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے  ۓچ : سم٤مًمٜمص، ىم٤مل شمٕم٤ممم طٌ ُمس٘مِ  احلرج قمذرٌ 
 وىم٤مل، ( )

- أو طمٙمامً  ومٕمٜمد شمٓم٤مول اجلٜمقن طم٘مٞم٘م٦مً ، ( )چۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈچ: شمٕم٤ممم

 ًمدومع: أؾم٘مٓمٜم٤م اًم٘مْم٤مء -سمتٙمرار اًمٗمقائ٧م ُمـ اًمّمٚمقات وسم٤مؾمتٞمٕم٤مب اجلٜمقن اًمِمٝمر يمٚمف

 .ُمس٘مطٌ  وهق قمذرٌ ، احلرج

                                                   

شم٠مظمػم ًمزوم اًمٗمٕمؾ طمتك ٓ ك٠مصمؿ دون وأؿم٤مر اًم٘م٤ميض اإلُم٤مم رمحف اهلل إمم أن أصمر اجلٜمقن ذم : )ىم٤مل اًمبخ٤مري ( )

سمخالف  طمٙمؿٌ  ،ُم٤م كس٘مط اخلٓم٤مب سم٤مًمٗمٕمؾ قمٚم٦م إلؾم٘م٤مط أصؾ اإلجي٤مب ُؾ ٕمْ ومجَ ، أصؾ اإلجي٤مب يم٤مًمٜمقم

، احلدك٨مش  ُمـ ٟم٤مم قمـ صالة أو ٟمسٞمٝم٤م »: وأراد سم٤مًمٜمص ىمقًمف . ومٞمٙمقن وم٤مؾمداً ، اًمٜمص واإلمج٤مع

. يمِمػ إهار، ط. (ام هق ُمقضم٥م احلدك٨ماشمٗم٤مق اًمٕمٚمامء قمغم وضمقب اًم٘مْم٤مء قمغم اًمٜم٤مئؿ يم: وسم٤مإلمج٤مع

 . 2/422شم٘مقكؿ إدًم٦م، : وكٜمٔمر.  2 /2اًمٕمٚمٛمٞم٦م، 

 (. ف)ُمـ  ؾم٤مىمطٌ . هق: ىمقًمف (4)

 (. ب/2 2): سمداك٦م (2)

 . 28ُمـ أك٦م : ؾمقرة احل٩م (2)

 .  48ُمـ أك٦م : ؾمقرة اًمب٘مرة ( )
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اًمٕمب٤مدة اعمنموقم٦م ذم وىمتٝم٤م، وٓ كِمتبف ُمٕمٜمك  وُمٕمٜمك احلرج ومٞمف أٟمف شمتْم٤مقمػ قمٚمٞمف

: وهلذا أؾم٘مٓمٜم٤م سمٕمذر احلٞمض ىمْم٤مء اًمّمٚمقات: قمٜمد شمْم٤مقمػ اًمقاضم٥م إداءاحلرج ذم 

، ومٚمق ٚمزُمٝم٤م ذم اًمٞمقم واًمٚمٞمٚم٦م مخس ُمراٍت شم، واًمّمالة قم٤مدةً  بتغم سم٤محلٞمض ذم يمؾ ؿمٝمرٍ شمُ  ٕهن٤م

: ٤محلٞمض ىمْم٤مء اًمّمقمسم اًم٘مْم٤مء شمْم٤مقمػ اًمقاضم٥م ذم زُم٤من اًمٓمٝمر، وٓ كس٘مطُ  ( )أوضمبٜم٤م

، وأيمثر احلٞمض ذم ذًمؽ اًمِمٝمر قمنمةٌ ، واطمدٍ  ؿمٝمرٍ  ( )اًمّمقم ذم اًمسٜم٦م ذم ( )٦من ومروٞمّ ٕ

، وٓ ك١مدي إمم ٓ كٙمقن ومٞمف يمثػم طمرٍج  ،ذم أطمد قمنم ؿمٝمراً  وم٢مجي٤مب ىمْم٤مء قمنمة أك٤ممٍ 

 .شمْم٤مقمػ اًمقاضم٥م ذم وىمتف

مل كٚمزُمٝم٤م ، ٞمضوم٠مومٓمرت سمٕمذر احل، صقم ؿمٝمركـ ذم يمٗم٤مرة اًم٘متؾ ( )ويمذًمؽ إذا ًمزُمٝم٤م

وم٠مومٓمرت سمٕمذر احلٞمض ذم ، سم٤مًمٜمذر ُمتت٤مسمٕم٦مٍ  آؾمت٘مب٤مل، سمخالف ُم٤م إذا ًمزُمٝم٤م صقم قمنمة أك٤ممٍ 

، ومٗمل اًمتحرز ام دمد ؿمٝمركـ ظم٤مًمٞملم قمـ احلٞمض قم٤مدةً ىمٚم   : ٕهن٤مكٚمزُمٝم٤م آؾمت٘مب٤مل، ظمالهل٤م

ا ، وهلذ( )وٓ كتح٘مؼ ذًمؽ ذم قمنمة أك٤مم، قمـ اًمٗمٓمر سمٕمذر احلٞمض ذم ؿمٝمركـ ُمٕمٜمك احلرج

، ( )ٓ كٙمقن إٓ ُمتٓم٤موًٓ  ٤مبن اًمّم  ٕ: أؾم٘مٓمٜم٤م ىمْم٤مء اًمٕمب٤مدات قمـ اًمّمبل سمٕمد اًمبٚمقغ

 .ومٞمتح٘مؼ ُمٕمٜمك احلرج ذم إجي٤مب اًم٘مْم٤مء

                                                   

 (. ب/ 9 )د : هن٤مك٦م ( )

 (4/429)ط : هن٤مك٦م(4) 

 (. ف)ُمـ  ؾم٤مىمطٌ ، ذم: ىمقًمف (2)

 . أًمزُمٝم٤م: (د)و( ف)ذم  (2)

 .  42-2/422شم٘مقكؿ إدًم٦م، : كٜمٔمر ومٞمام ذيمر ُمـ أُمثٚم٦م ( )

 . ، ومل ُكنم اعمح٘مؼ رمحف اهلل ًمذًمؽ ذم اهل٤مُمش(ب/484)وًمٞمس٧م ذم اًمٕمثامٟمٞم٦م . قم٤مدة: (ط)ذم سمٕمده٤م  ( )
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ومال كٚمح٘مف احلرج ذم ، قم٤مدةً  ٓ كٙمقن ُمتٓم٤موًٓ  : ٕٟمفومل كس٘مط اًم٘مْم٤مء قمـ اًمٜم٤مئؿ

ن ذًمؽ كقضمد ٕ :طمٙمؿ اًمّمالة سم٤مجلٜمقن ذم اإلهمامءإجي٤مب اًم٘مْم٤مء سمٕمد آٟمتب٤مه، وأحل٘مٜم٤م 

ٓ  : ٕٟمفُمـ اًمّمالة، وأحل٘مٜم٤مه سم٤مًمٜمقم ذم طمٙمؿ اًمّمقم ( )ذم ُم٘مدار ُم٤م كتٙمرر سمف اًمٗم٤مئ٧م قم٤مدةً 

وهق أن كستققم٥م ، سم٘مدر ُم٤م كثب٧م سمف طمٙمؿ شمٓم٤مول اجلٜمقن ذم طمٙمؿ اًمّمقم كتٓم٤مول قم٤مدةً 

 .اًمِمٝمر يمٚمف

شمتٕملم ذم  : ٕهن٤مإهن٤م شمتٕملم ذم قم٘مقد اعمٕم٤موو٤مت: ىمقهلؿ ذم اًمٜم٘مقد: وُمـ ذًمؽ

ٟم٤م ٕ. ( )ومتتٕملم ذم اعمٕم٤موو٤مت سمٛمٜمزًم٦م احلٜمٓم٦م وؾم٤مئر اًمسٚمع، اًمتؼمقم٤مت يم٤مهلب٦م واًمّمدىم٦م

ٓ ، سم٤مًمٕملم ًمإلكث٤مرذم إصؾ  اًمتؼمقم٤مت ُمنموقم٦مٌ  ، وم٢من  ووٕم٤مً  هذا اًمتٕمٚمٞمؾ وم٤مؾمدٌ : ٟم٘مقل

  إلجي٤مب
ٍ
أٓ شمرى أن  :اًمبدل هب٤م ذم اًمذُم٦م اسمتداءً  إلجي٤مبُمٜمٝم٤م ذم اًمذُم٦م، واعمٕم٤موو٤مت  رء

ـٍ اًمبٞمع ذم ا جي٥م  ، واًمٜمٙم٤مح كٙمقن سمّمداٍق جي٥م ذم اًمذُم٦م اسمتداءً  ًمٕمرف اًمٔم٤مهر إٟمام كٙمقن سمثٛم

 هق ُمنموعٌ  ( )سمام، ذم اًمذُم٦م اسمتداءً  ًمإلًمزام ( )، ومٙم٤من اقمتب٤مر ُم٤م هق ُمنموعٌ ذم اًمذُم٦م اسمتداءً 

أٓ  :ووٕم٤مً  وم٤مؾمداً = ( )ذم طمٙمؿ اًمتٕملم إمم ؿمخصٍ  ًمٜم٘مؾ اعمٚمؽ واًمٞمد ذم اًمٕملم ُمـ ؿمخصٍ 

اعمبٞمع  مل جيز أن كٙمقن ُمقضمب٤مً ، ٤م يم٤من ًمٜم٘مؾ اعمٚمؽ واًمٞمد ذم قملم اعمٕم٘مقد قمٚمٞمفشمرى أن اًمبٞمع عمَّ 

سمخالف  صم٤مسم٧ٌم  ؿ، وذًمؽ طمٙمؿٌ ٚمَ سمسب٥م احل٤مضم٦م إًمٞمف ذم اًمس   رظمّم٦مً  ( )إٓ، ذم اًمذُم٦م اسمتداءً 

                                                   

 (. ب/  4)ف : هن٤مك٦م ( )

 . 422/ : سمدائع اًمّمٜم٤مئع،   /2 اعمٕمروم٦م، . ط، ط: اعمبسق22 / احل٤موي اًمٙمبػم، : كٜمٔمر ذم اعمس٠مًم٦م(4) 

 (. أ/8 2): سمداك٦م (2)

 . إٟمام: (ط)ذم  (2)

 . اًمتٕمٞملم: (ط)و (ف)ذم  ( )

 . ٓ: (ط)ذم  ( )
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ؾ ٕمَ ٓ جيقز أن جُي  -وهق اًمثٛمـ- ًمف ذم اًمذُم٦م اسمتداءً  ، ومٗمٞمام كٙمقن اًمبٞمع ُمقضمب٤مً ( )اًم٘مٞم٤مس

ستحؼ سم٤مًمتٕمٞملم، وىمد قمرومٜم٤م أٟمف ٓ كُ  إمم ؿمخصٍ  اعمٚمؽ واًمٞمد ومٞمف ُمـ ؿمخصٍ ف ٟم٘مؾ بُ ُمقضَم 

، وُمع اًمتٕمٞملم ٓ كٛمٙمـ إصمب٤مت ُمقضمبف، ومٔمٝمر أن إٓ صمٛمٜم٤مً  اًمٜم٘مد سم٤مًمٕم٘مد اًمذي هق ُمٕم٤موو٦مٌ 

وم٢مٟمف ٓ كٙمقن ، ذم ذُمتف ُمـ إٟمس٤منٍ  وأٟمف سمٛمٜمزًم٦م هب٦م اعم٤مل دكٜم٤مً ، هذا اًمتٕمٞملم مل كّم٤مدف حمٚمف

 اإلجي٤مبٕمؾ ُمقضمبف ٦م ٟم٘مؾ اعمٚمؽ واًمٞمد ذم اًمٕملم، ومال جيقز أن جُي ن ُمقضم٥م اهلبٕ: صحٞمح٤مً 

ذم اًمذُم٦م  اإلجي٤مبسم٤مًمِمؽ، وُم٤م يم٤من شمٕمٞملم اًمٜم٘مد ذم قم٘مد اعمٕم٤موو٦م إٓ ٟمٔمػم  ذم اًمذُم٦م اسمتداءً 

ن ُمقضمبف ٟم٘مؾ اعمٚمؽ ذم اًمٕملم ٕ: اهلب٦م، ومٙمام أن ذًمؽ كٜم٤مذم صح٦م اًمٕم٘مد ( )سمٕم٘مد اسمتداءً 

كٜمٕمدم ُم٤م هق  : ٕٟمفسمٓمؾ اًمٕم٘مد، ٞمح٤ًم، ومٝمٜم٤م ًمق شمٕملّم واًمٞمد، ومبدون ُمقضمبف ٓ كٙمقن صح

، وذم احلٜمٓم٦م يمذًمؽ، وم٢مٟمف ُمتك ذم اًمذُم٦م اسمتداءً  اإلًمزاموهق ، ُمقضم٥م هذا اًمٕم٘مد ذم اًمثٛمـ

ومٞمٙمقن ُمقضم٥م اًمٕم٘مد ، ، وم٠مُم٤م سمٕمد اًمتٕمٞملم كّمػم ُمبٞمٕم٤مً ذم اًمذُم٦م اسمتداءً  يم٤من واضمب٤مً  يم٤من صمٛمٜم٤مً 

، وهلذا ، واًمسٚمع ٓ شمٙمقن إٓ ُمبٞمٕم٦مً صٍ إمم ؿمخ ومٞمف حتقكؾ ُمٚمؽ اًمٕملم واًمٞمد ُمـ ؿمخصٍ 

سمخالف  وهق اًمسٚمؿ اًمذي هق صم٤مسم٧ٌم ، ٓ جيقز شمرك اًمتٕمٞملم ومٞمٝم٤م ذم همػم ُمقوع اًمرظمّم٦م

وهق ظمالف ُمقضم٥م اًمٕم٘مد ، سم٤مًمٕم٘مد ذم اًمذُم٦م اسمتداءً  ًمق صح ذًمؽ يم٤من صم٤مسمت٤مً  : ٕٟمفاًم٘مٞم٤مس

 .( )ومٞمٝم٤م

ٟمف كثب٧م ًمٚمب٤مئع طمؼ إ: ىمقهلؿ ذم اعمِمؽمي إذا أومٚمس ذم اًمثٛمـ ىمبؾ اًمٜم٘مد: وُمـ ذًمؽ

ن اًمثٛمـ أطمد اًمٕمقولم ذم اًمبٞمع، وم٤مًمٕمجز قمـ شمسٚمٞمٛمف ٕ: ( )ٟم٘مض اًمبٞمع واؾمؽمداد ؾمٚمٕمتف

                                                   

 (4/482)ط : هن٤مك٦م ( )

 . ًمٚمٕم٘مد: (د)و( ف) ذم (4)

 . 28 /2اًمٕمٚمٛمٞم٦م، . : يمِمػ إهار، ط422- 2/42شم٘مقكؿ إدًم٦م، : كٜمٔمر(. أ/92 )د : هن٤مك٦م (2)

 . 2  /2: ُمٖمٜمل اعمحت٤مج، 4/8: أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م،   9/4اعمجٛمقع، : كٜمٔمر (2)
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ظمر ، يم٤مًمٕمقض أ( )ًمٚمرضر قمـ ٟمٗمسف دومٕم٤مً : سمحٙمؿ اًمٕم٘مد كثب٧م ًمٚمٛمتٛمٚمؽ طمؼ ومسخ اًمٕم٘مد

 زَ ٕمجَ وم، ؿٚمَ يم٤مًمس   أو يم٤من دكٜم٤مً ، سم٤مققمـ شمسٚمٞمٛمف سم٤مإل اًمب٤مئعُ  زَ ومٕمجَ ، وهق اعمبٞمع إذا يم٤من قمٞمٜم٤مً 

 .قمـ شمسٚمٞمٛمف سم٤مٟم٘مٓم٤مقمف قمـ أكدي اًمٜم٤مس اًمب٤مئعُ 

، وم٢من ُمقضم٥م اًمبٞمع ذم اعمبٞمع اؾمتح٘م٤مق ُمٚمؽ ووٕم٤مً  هذا اًمتٕمٚمٞمؾ وم٤مؾمدٌ : ٟم٤م ٟم٘مقلٕ

ٓ  : ٕٟمف( )ز سمٞمع اًمٕملم ىمبؾ وضمقد اعمٚمؽ واًمٞمد ًمٚمب٤مئع ذم اعمبٞمعوهلذا ٓ ٟمجق  : اًمٕملم واًمٞمد

ًمف، ويمذًمؽ ذم اعمبٞمع  كٙمـ ُمستح٘م٤مً كتح٘مؼ ُمٜمف ايمتس٤مب ؾمب٥م اؾمتح٘م٤مق ذًمؽ ًمٖمػمه إذا مل 

وسم٤مؿمؽماط ، ذم اًمٕم٤ممل سمٙمقٟمف ُمقضمقداً  ( )طمٙمامً  ( )ِمؽمط ىمدرشمف قمغم اًمتسٚمٞمؿكُ ، ( )ـكْ اًمد  

ُمقضم٥م  ٠مُم٤مشمف، وماّل ذم ىمدرشمف قمغم اًمتسٚمٞمؿ سم٤ميمتس٤مسمف ذم اعمدة أو إدراك همَ  ( )رٌ اًمذي هق ُم١مصم  

وهلذا ٓ : ًمالًمتزام ومٞمٝم٤م ص٤محل٦مٌ  ومٞمف ذُم٦مٌ  ، واًمنمطاًمتزاُمف ذم اًمذُم٦م اسمتداءً : اًمٕم٘مد ذم اًمثٛمـ

 .وطمٙمامً  وىمدرشمف قمغم شمسٚمٞمٛمف قمٜمد اًمٕم٘مد طم٘مٞم٘م٦مً ، ِمؽمط ىمٞم٤مم ُمٚمؽ اعمِمؽمي ذم اًمثٛمـكُ 

ومٞمام هق  كتٛمٙمـ ظمٚمٌؾ ، اًمٕمجز قمـ شمسٚمٞمؿ اعمٕم٘مقد قمٚمٞمف ( )هبذا أن سمسب٥م ( )ومٞمتبلم

 كتٛمٙمـ اخلٚمؾ ومٞمام ٓ ،سمف، وسمسب٥م اًمٕمجز قمـ شمسٚمٞمؿ اًمثٛمـ ؼ  ُمستحَ  ( )اًمٕم٘مد ومٞمف و ٥ُم ُمقضَم 

                                                   

 (. أ/4 4)ف : هن٤مك٦م ( )

 . 82 / : سمدائع اًمّمٜم٤مئع، 2/9 اعمٕمروم٦م، . : اعمبسقط، ط2/428شم٘مقكؿ إدًم٦م، : كٜمٔمر (4)

َٚمؿ: ذم ه٤مُمش إم (2)  . أي اًمس 

 . ، ومل ُكٜمب ف قمغم ذًمؽ ذم اهل٤مُمش(ب/482)ًمٕمثامٟمٞم٦م وهل زك٤مدٌة ًمٞمس٧م ذم ا. ٤ميمتس٤مسمفسم: (ط)ذم سمٕمده٤م  (2)

 (. ب/8 2): سمداك٦م ( )

 . ( 4/48)ط : هن٤مك٦م ( )

 . ومتبلم: (ط)ذم  (2)

  .ؾمب٥م: (ف)ذم (8) 

 . هقو: (ط)ذم  (9)
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إذا : أسملم ُمـ ومس٤مد ىمقل ُمـ ك٘مقل ومس٤مدٍ  وأي  . ( )وهق اًمتزام اًمثٛمـ، ( )اًمٕم٘مد ومٞمف ٥ُم هق ُمقضَم 

كٜمبٖمل أن كثب٧م طمؼ اًمٗمسخ سمدون متٙمـ ، صمب٧م طمؼ اًمٗمسخ قمٜمد متٙمـ اخلٚمؾ ذم ُمقضم٥م اًمٕم٘مد

 .اخلٚمؾ ذم ُمقضم٥م اًمٕم٘مد

ضمقاز  وقمدم، أصالً  سم٤مإلسمراءضمقاز إؾم٘م٤مط طمؼ ىمبض اًمثٛمـ : واًمدًمٞمؾ قمغم ُم٤م ىمٚمٜم٤م

ًمٚمبٞمع  يم٤من ومسخ٤مً ، إذا وهبف ُمـ اًمب٤مئع وىمبٚمف ( ) ىمبؾ اًم٘مبض، طمتكذًمؽ ذم اعمبٞمع اعمٕملّم 

 .سمٞمٜمٝمام

 ؾ  ٥م قمـ أداء سمدل اًمٙمت٤مسم٦م سمٕمد حمِ قمجز اعمٙم٤مشمَ  وم٢من  : وٓ كدظمؾ قمغم ُم٤م ذيمرٟم٤م اًمٙمت٤مسم٦م

وٓ ، اًمذُم٦م اسمتداءً سمف كثب٧م ذم  ، واًمبدل هٜم٤مك ُمٕم٘مقدٌ ( )اعمقمم ُمـ اًمٗمسخ ( )ـكٛمٙم  إضمؾ، 

ن ُمقضم٥م اًمٕم٘مد ٕ: كتٛمٙمـ اخلٚمؾ ومٞمام هق ُمقضم٥م اًمٕم٘مد ومٞمف سمسب٥م اًمٕمجز قمـ شمسٚمٞمٛمف

، وم٢من اعمقمم ٓ سم٤مٕداء إضمؾ ؾ  ًمٚمٛمقمم سمٕمد طمِ  ٙم٤مً ٚمْ كّمػم ُمِ  ًمزوم سمدل اًمٙمت٤مسم٦م قمغم أنْ 

، ( )، وهلذا ٓ دم٥م اًمزيم٤مة ذم سمدل اًمٙمت٤مسم٦م وٓ شمّمح اًمٙمٗم٤مًم٦م سمفٜم٤مً كْ كستقضم٥م قمغم قمبده دَ 

 .إداءٓ كسبؼ  ( )ومٕمرومٜم٤م أن اعمٚمؽ هٜم٤مك

                                                   

 . 29 /2اًمٕمٚمٛمٞم٦م، . : يمِمػ إهار، ط429-2/428شم٘مقكؿ إدًم٦م، : كٜمٔمر ( )

 . ذم اًمذُم٦م(: ط)و( ف)سمٕمده٤م ذم  (4)

 . إٟمف: (ط)ذم سمٕمده٤م  (2)

 . متٙمـ: (ط)ذم  (2)

 . 2/22: آظمتٞم٤مر، 2/422اعمٕمروم٦م، . اعمبسقط ًمٚمٛمّمٜمػ، ط: كٜمٔمر( ) 

 . 99 /2 اعمٕمروم٦م، . اعمبسقط ًمٚمٛمّمٜمػ، ط: كٜمٔمر ( )

 . ذم ُمس٠مًم٦م إومالس اعمِمؽمي ىمبؾ دومع اًمثٛمـ: أي (2)
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 ومّمؾ ذم سمٞم٤من ومس٤مد اًمقوع

متٙمـ اخلٚمؾ ذم اعمٚمؽ اًمذي هق ُمقضم٥م اًمٕم٘مد ومٞمف، وم٠مُم٤م  ( )وىمد إداءوم٢مذا قمجز قمـ 

وذًمؽ ىمد شمؿ سمٜمٗمس اًمٕم٘مد، وسمسب٥م ، ذم اًمذُم٦م اسمتداءً  هٜم٤م ُمقضم٥م اًمٕم٘مد ُمٚمؽ اًمثٛمـ دكٜم٤مً 

ٓ كتٛمٙمـ اًمب٤مئع  ٓ كتٛمٙمـ اخلٚمؾ ومٞمام هق ُمقضم٥م اًمٕم٘مد، وهلذا ًمق ُم٤مت ُمٗمٚمس٤مً  اإلومالس

ن ٕ: وهق اًمذُم٦م سمٕمد ُمقشمف ُمٗمٚمس٤مً ، صالطمٞم٦م اعمحؾ ( )، وإن مل شمبؼُمـ ومسخ اًمٕم٘مد أكْم٤مً 

سمٜمٗمس اًمٕم٘مد ىمد شمؿ ُمقضم٥م اًمٕم٘مد ومٞمف، ومام يم٤من ومقاشمف سمٕمد ذًمؽ إٓ سمٛمٜمزًم٦م هالك اعمبٞمع سمٕمد 

 ( )وهذا، وٓ كثب٧م ًمٚمٛمِمؽمي سمف طمؼ اًمٗمسخ، اًم٘مبض، وذًمؽ ٓ كقضم٥م اٟمٗمس٤مخ اًمٕم٘مد

 .ُمثٚمف

، وىمد سمٞمٜم٤م ( )أفمٝمر وأٟمقر ًمٚم٘مٚمقب ،اًمٕمٚم٦م ( )وهذه اعمس٤مئؾ وم٘مٝمٝمؿ ومٞمٝم٤م سمٓمركؼ إظم٤مًم٦م

ٚمقن سمف ذم اعمس٤مئؾ هبذا اًمٓمركؼ ٕمٚم  ًمٞمتبلم ًمؽ أن أيمثر ُم٤م كُ : ذم قمٚمٚمٝمؿ ومٞمٝم٤م ( ) ومس٤مد اًمقوع

ُم٤م يم٤من قمٚمٞمف اًمسٚمػ ُمـ  ،اًمٕمٚم٦م ( )٠مُمٚم٧م ومٞمف، وأن أقمدل اًمٓمرق ذم شمّمحٞمحشمإذا  ( )وم٤مؾمدٌ 

  .( )ػم، واهلل أقمٚمؿاقمتب٤مر اًمت٠مصم

                                                   

 . وم٘مد: (د)و( ط)و (ف)ذم  ( )

 . كبؼ: (د)ذم  (4)

 . وهذا(: أ/482)وذم اًمٕمثامٟمٞم٦م . اومٝمذ: (ط)ذم  (2)

 . إطم٤مًم٦م(: د)و( ط)و( ف) ذم (2)

 (. ب/4 4)ف : هن٤مك٦م ( )

 (4/484)ط : هن٤مك٦م ( )

 . : ٕٟمف اًمّمقاب(د)و( ط)و( ف)وم٤مؾمدًا، واعمثب٧م ُمـ : إم ذم(2) 

 . حتّمٞمؾ: (ف)ذم (8) 

 (. ط)ذم  همػم ُمثب٧ٍم واهلل أقمٚمؿ، : ىمقًمف (9)
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 ومّمؾ اعمٜم٤مىمْم٦م

( )اعمٜم٤مىمْم٦م ومّمؾ
 

 ومّمؾ اعمٜم٤مىمْم٦م 

اًمدومع  ( )ًمبٞم٤من أن: اًمٗمّمؾ ( )، وهذا( )ه ومٞمام ُم٣مىمد سمٞمٜم٤م شمٗمسػم اًمٜم٘مض وطمد  

 .سم٤معمٜم٤مىمْم٦م كٚمجئ أصح٤مب اًمٓمرد إمم آطمتج٤مج سم٤مًمت٠مصمػم

                                                   

 . 228: وضمقه آقمؽماض قمغم اًمٕمٚمؾ اعم١مصمرة، ص شم٘مدم شمٕمركٗمٝم٤م ذم أول سم٤مب ( )

 قمغم ؾمبٞمؾ آؾمتثٜم٤مء ٓ ك٘مدح ذم يمقن اًمقصػ قمٚم٦مً  اشمٗمؼ إصقًمٞملم قمغم أن اًمٜم٘مض إذا يم٤من وارداً هذا وىمد 

 . يمبٞمع اًمٕمراك٤م سم٤مًمٜمسب٦م حلٙمؿ اًمرسم٤م. وٓ كبٓمؾ قمٚمٞمتف، ذم همػم اًمّمقرة اعمستثٜم٤مة

، وُمـ أوصٚمٝم٤م اًمزريمٌم إمم سمْمٕم٦م قمنم ُمذهب٤مً ، ػمةٍ واظمتٚمػ إصقًمٞمقن ومٞمام قمدا ذًمؽ قمغم ُمذاه٥م يمث

 :أؿمٝمره٤م ُم٤م ككم

وهق اظمتٞم٤مر . ـ ك٘مدح ُمٓمٚم٘م٤ًم، وكٜمس٥م ًمإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل واظمت٤مره ُمـ أصح٤مسمف اًمٗمخر اًمرازي وهمػمه 

اعم٤مشمركدي ُمـ احلٜمٗمٞم٦م وُمـ شم٤مسمٕمف يم٤معمّمٜمػ، وومخر اإلؾمالم: ًم٘مقهلؿ سمٕمدم ضمقاز ختّمٞمص اًمٕمٚمؾ اًمنمقمٞم٦م، 

 .ع ُمِم٤مكخ اعم٤مًمٙمٞم٦موٟمسبف اًمب٤مضمل جلٛمٞم

وكٜمس٥م ٕيمثر احلٜمٗمٞم٦م، واعم٤مًمٙمٞم٦م واحلٜم٤مسمٚم٦م، وكسٛمٞمف . أو ختٚمػ ذطٍ  ـ ٓ ك٘مدح ُمٓمٚم٘م٤ًم، وكتٕملم سمت٘مدكر ُم٤مٟمعٍ 4

 .احلٜمٗمٞم٦م ختّمٞمص اًمٕمٚم٦م

ـ ك٘مدح ذم اًمٕمٚمؾ اعمستٜمبٓم٦م، وٓ ك٘مدح ذم اعمٜمّمقص٦م، واظمت٤مره يمثػم ُمـ اًمِم٤مومٕمٞم٦م وٟمسبف اجلقكٜمل واًمرازي 2

 . ٕيمثر إصقًمٞملم

اًمؼمه٤من، : 2  : إطمٙم٤مم اًمٗمّمقل، ص: 4/482اعمٕمتٛمد، : كٜمٔمر اظمتالف إصقًمٞملم وأىمقاهلؿ ذم ذًمؽ ذم

: هن٤مك٦م 4/429: اًمتحّمٞمؾ ًمألرُمقي، 2/89: اإلطمٙم٤مم ًممُمدي،   4/2: اعمحّمقل ًمٚمرازي، 22 /4

 اًمبحر: 282 /2: ضم٤مُمع إهار ًمٚمٙم٤ميمل، 2/22: سمٞم٤من اعمختٍم، 2 2: : اعمسقدة، ص4/882اًمسقل، 

 . 2 /2: ذح اًمٙمقيم٥م اعمٜمػم، 24 /2اًمت٘مركر واًمتحبػم، : 2/222اعمحٞمط، 

  . 28: مل كت٘مدم ؾمقى شمٕمركػ اًمٜم٘مض ًمٖم٦ًم، ذم ومّمؾ سمٞم٤من ومس٤مد اًم٘مقل سمجقاز اًمتخّمٞمص ذم اًمٕمٚمؾ، ص (4)

 (. أ/9 2: )سمداك٦م (2)

 (. ط: )ًمٞمس ذمأن، : ىمقًمف (2)

انذفع 

تانًُاقصح 

َهجئ 

أصحاب 

نً إانطشد 

 انرأثُش
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 ومّمؾ اعمٜم٤مىمْم٦م

وسمٞم٤مٟمف ومٞمام قمٚمؾ سمف اًمِم٤مومٕمل ذم اؿمؽماط اًمٜمٞم٦م ذم اًمقوقء أن اًمتٞمٛمؿ واًمقوقء 

 كٜمت٘مض سمٙمؾ وضمفٍ  ،؟ ٕن قمٜمد إـمالق إٟمٙم٤مر اًمتٗمرىم٦م سمٞمٜمٝمام( )يمٞمػ كٗمؽمىم٤من ( )ـمٝم٤مرشم٤من

كٗمؽمىم٤من ومٞمف، ُمـ اؿمؽماط أصؾ اًمٗمٕمؾ ذم اًمتٞمٛمؿ دون اًمقوقء، وُمـ اؿمؽماط إقمْم٤مء 

 .ُمٜمٝمام، وهمػم ذًمؽ مم٤م كٗمؽمىم٤من ومٞمف إرسمٕم٦م ذم اًمقوقء دون اًمتٞمٛمؿ، وُمـ صٗم٦م يمؾ واطمدٍ 

 !هبذا اًمقصػ ذم اؿمؽماط اًمٜمٞم٦م ظم٤مص٦مً  قمٜمٞم٧ُم إصمب٤مت اًمتسقك٦م سمٞمٜمٝمام: وم٢من ىم٤مل

ِمؽمط ومٞمف صمؿ ٓ كُ  وم٢مٟمف ـمٝم٤مرةٌ ، سمٖمسؾ اًمٜمج٤مؾم٦م قمـ اًمثقب أو اًمبدن هق سم٤مـمٌؾ : ىمٚمٜم٤م

 طمٙمٛمٞم٦مٌ  ُمٜمٝمام ـمٝم٤مرةٌ  يمؾ واطمدٍ  ْمٓمر قمٜمد ذًمؽ إمم اًمرضمقع إمم اًمت٠مصمػم، وهق أن  اًمٜمٞم٦م، ومٞمُ 

كزول هبذه  ءٌ ٕقمْم٤مء رذقم٤ًم سمٓمركؼ اًمتٕمبد: إذ ًمٞمس قمغم ا همػم ُمٕم٘مقًم٦م اعمٕمٜمك، سمؾ صم٤مسمت٦مٌ 

سمام ومٞمف ُمـ  اًمٓمٝم٤مرة، واًمٕمب٤مدة ٓ شمت٠مّدى سمدون اًمٜمٞم٦م، سمخالف همسؾ اًمٜمج٤مؾم٦م: وم٢مٟمف ُمٕم٘مقٌل 

 .( )إزاًم٦م قملم اًمٜمج٤مؾم٦م قمـ اًمبدن أو اًمثقب

: ، ىم٤مل شمٕم٤ممم( )ؼ يمذًمؽٚمِ وم٢مٟمف ظُم ، ، يمام أٟمف سمٓمبٕمف ُمزكٌؾ اعم٤مء سمٓمبٕمف ُمٓمّٝمرٌ : وٟمحـ ٟم٘مقل

كٕمٛمؾ ذم ، ( )اًمٓم٤مهر سمٜمٗمسف اعمٓمّٝمر ًمٖمػمه: ٝمقرٓم  واًم، ( )چک    ک  ک  گ  گ  چ 

                                                   

 (. ب/92 )د : هن٤مك٦م ( )

: 4/242: اًمؼمه٤من ًمٚمجقكٜمل، 82/ اًمٙمبػم، احل٤موي : 8/92ٓمبقع سمذكؾ إم، خمتٍم اعمزين اعم: كٜمٔمر (4)

 . 82/ نمح اًمٙمبػم ًمٚمراومٕمل، اًم

 . اًمثقب أو اًمبدن(: د)و( ط)ذم  (2)

 . ًمذًمؽ(: ط)ذم  (2)

 . 28ُمـ أك٦م : ؾمقرة اًمٗمرىم٤من ( )

: 22 / ، : هتذك٥م اًمٚمٖم٦م2 2/4: اعمحرر اًمقضمٞمز ٓسمـ قمٓمٞم٦م، 2/29 شمٗمسػم اًم٘مرـمبل، : كٜمٔمر ( )

 . "ـمٝمر"اعمٖمرب، ُم٤مدة 

ذعشَف 

انًاء 

 انطهىس
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 ومّمؾ اعمٜم٤مىمْم٦م

سمٓمبٕمٝم٤م شمٕمٛمؾ ذم اإلطمراق سمٖمػم اًمٜمٞم٦م، صمؿ احلدث  ٤م يم٤مٟم٧م حُمرىم٦مً اًمتٓمٝمػم ُمـ همػم اًمٜمٞم٦م، يم٤مًمٜم٤مر عمَّ 

ٕٟمف ًمق : يم٤مجلٜم٤مسم٦م واحلٞمض واًمٜمٗم٤مس، ٓ خيتص سم٤مٕقمْم٤مء، سمؾ كثب٧م طمٙمٛمف ذم مجٞمع اًمبدن

حلدث، وٓ كثب٧م ًمزوم اًمتٓمٝمػم ذم ذًمؽ يم٤من أومم اعمقاوع سمف خمرج ا اظمتص سمٛمقوعٍ 

اًمتل هل -ذم مجٞمع اًمبدن، إٓ أن اًمنمع أىم٤مم همسؾ إقمْم٤مء  اعمقوع، ومٕمرومٜم٤م أٟمف صم٤مسم٧ٌم 

قمغم اًمٕمب٤مد: ٕن  ُم٘م٤مم مجٞمع اًمبدن شمٞمسػماً  -( )وهل سمٛمٜمزًم٦م إُمٝم٤مت ذم شمٓمٝمػم اعم٤مء فم٤مهرةٌ 

ؿ  أضمزاء اًمبدن، وؾمب٥م احلدث كٕمُ  ٓ كتٞمّن ذم ؾم٤مئر ( )قمغم وضمفٍ  ( )تٞمن  كإىم٤مُم٦م اًمٖمسؾ ومٞمٝم٤م 
( ) 

، وسم٘مل طمٙمؿ شمٓمٝمػم مجٞمع اًمبدن سم٤مًمٖمسؾ ذم اجلٜم٤مسم٦م وكٕمت٤مد شمٙمراره ذم يمؾ وىم٧ٍم ، سمف اًمبٚمقى

ذقم٤ًم  سمؾ هق صم٤مسم٧ٌم  ،ٕم٘مؾ ومٞمف اعمٕمٜمكواحلٞمض واًمٜمٗم٤مس قمغم أصؾ اًم٘مٞم٤مس، ومٔمٝمر أن ُم٤م ٓ كُ 

امل اعم٤مء ذم طمّمقل اًمٓمٝم٤مرة سمف، هق اؾمتٕم ٌؾ ٕمْ اعمخّمقص٦م ُم٘م٤مم مجٞمع اًمبدن، ٓ ومِ  إىم٤مُم٦ُم اعمح٤مل  

دون اعمحؾ، وذم هذه اًمٓمٝم٤مرة  ( )ويمالُمٜم٤م ذم اؿمؽماط اًمٜمٞم٦م ذم اًمٗمٕمؾ اًمذي حيّمؾ سمف اًمٓمٝم٤مرة

 .ؾ اًمٜمج٤مؾم٦مواجلٜم٤مسم٦ِم سمٛمٜمزًم٦م هَمْس  ( )ُمـ احلدث

ذم ذًمؽ اًمٕمْمق  ُم٘م٤مم ومٕمؾ اًمٖمسؾ اًمذي هق شمٓمٝمػمٌ  ويمذًمؽ اعمسح سم٤مًمرأس: وم٢مٟمف ىم٤مئؿٌ 

وهلذا : ، وهق ود اًمتٓمٝمػموشمٖمبػمٌ  اًمتٞمٛمؿ: وم٢مٟمف ذم إصؾ شمٚمقك٨ٌم اًمتٞمسػم، سمخالف  ( )عمٕمٜمك

                                                   

 . ، شمقاومؼ إم(ب/482)واًمٕمثامٟمٞم٦م . شمٓمٝمػمه٤م سم٤معم٤مء(: د)و( ط)ذم ( ) 

 . شمٞمسػم(: ط)ذم  (4)

  (4/482)ط : هن٤مك٦م (2)

 . شمٕمؿ(: ط)ذم (2) 

 . وهق إؾم٤مًم٦م اعم٤مء قمغم إقمْم٤مء: ذم ه٤مُمش إم ( )

 (. أ/2 4)ف : هن٤مك٦م ( )

 (. ب/9 2: )وهل سمداك٦م. سمٛمٕمٜمك(: د)و( ط)و( ف)ذم  (2)
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 ومّمؾ اعمٜم٤مىمْم٦م

ًمرضورة احل٤مضم٦م إمم أداء اًمّمالة: وم٢مٟمام كٙمقن : ٓ كرشمٗمع سمف احلدث، ومٕمرومٜم٤م أٟمف ضُمٕمؾ ـمٝم٤مرةً 

ذم اًمقوقء  إن  : ( )سمنمط إرادة اًمّمالة، وهذا اًمنمط ٓ كتح٘مؼ إٓ سم٤مًمٜمٞم٦م، وُم٤م ك٘مقل ـمٝم٤مرةً 

اًمٜمٞم٦م ٓ  ( )قمٜمدٟم٤م، وُمتك مل شمقضمد ؿٌ ومٝمق ُمسٚم  ، نمط اًمٕمب٤مدة اًمٜمٞم٦موم، وآهمتس٤مل ُمٕمٜمك اًمٕمب٤مدة

 ُم٤م كٙمقن ُُمزكالً  ،، وًمٙمـ اًمٓمٝم٤مرة اًمتل هل ذط صح٦م أداء اًمّمالة( )كٙمقن ووقءه ـمٝم٤مرةً 

ًمٚمحدث، ومبٝمذا  ، واؾمتٕمامل اعم٤مء ذم حمؾ اًمٓمٝم٤مرة سمدون اًمٜمٞم٦م ُمزكٌؾ ًمٚمحدث ٓ ُم٤م كٙمقن قمب٤مدةً 

هق  وهق ٓ حيّمؾ سمدون اًمٜمٞم٦م، وٟمقعٌ ، هق قمب٤مدةٌ  ٟمقعٌ : ققم٤منأن اًمقوقء ٟم ( )اًمت٘مركر كتبلم

ًمٚمٜمج٤مؾم٦م، وهق  سمٖمػم اًمٜمٞم٦م، سمٛمٜمزًم٦م اًمَٖمسؾ اًمذي هق ُمزكٌؾ  ًمٚمحدث، وهق طم٤مصٌؾ  ُمزكٌؾ 

 .٧ٌم ذط ضمقاز اًمّمالةُمثبِ 

اًمٓمالق ًمٞمس سمامل، ومال كثب٧م سمِمٝم٤مدة اًمٜمس٤مء ُمع اًمرضم٤مل : ىمقهلؿ: وُمـ ذًمؽ

، ومال سمد ُمـ اًمرضمقع إمم ( )ت٘مض سم٤مًمبٙم٤مرة واًمرو٤مع: وم٢من ُمٓمٚمؼ هذه اًمٕمب٤مرة شمٜم( )يم٤محلدود

                                                   

 . 8 / : إؿمب٤مه واًمٜمٔم٤مئر ًمٚمسٞمقـمل، 2/482اعمٜمثقر ذم اًم٘مقاقمد، : كٜمٔمر. أي اعمستدل ُمـ اًمِم٤مومٕمٞم٦م ( )

 . كقضمد(: د)ذم (4) 

 . قمب٤مدة(: د)و( ط)و( ف)ذم (2) 

 . شمبلم(: ط)ذم  (2)

، ل اعمحت٤مجُمٖمٜم: 2 4/  ، روو٦م اًمٓم٤مًمبلم: 4/222، اعمٝمذب:  9 /8 ، هن٤مك٦م اعمٓمٚم٥م: كٜمٔمر ( )

2/224 . 

كركد أن اًمِمٝم٤مدة قمغم اًمرو٤مع واًمبٙم٤مرة ًمٞمس٧م ُم٤مٓ، وُمع ذًمؽ شمثب٧م قمٜمد اعمخ٤مًمػ سمِمٝم٤مدة اًمٜمس٤مء ُمع  ( )

 . اًمرضم٤مل

، ُمٖمٜمل اعمحت٤مج: 2 4/  ، روو٦م اًمٓم٤مًمبلم: 4/222، اعمٝمذب: 98 /8 ، هن٤مك٦م اعمٓمٚم٥م: كٜمٔمر

2/224.  
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 ومّمؾ اعمٜم٤مىمْم٦م

، ( )رضورةٍ  ، وًمٙمٜمٝم٤م طمج٦مُ أصٚمٞم٦مٍ  وهق أن ؿمٝم٤مدة اًمٜمس٤مء ُمع اًمرضم٤مل ًمٞمس سمحج٦مٍ ، اًمت٠مصمػم

، وذًمؽ ، واعمٕم٤مُمٚم٦م ومٞمف سملم اًمٜم٤مس ذم يمؾ وىم٧ٍم ( )سمف اًمبٚمقى ( )جيقز اًمٕمٛمؾ هب٤م ذقم٤ًم ومٞمام كٙمثر

، طمج٦مً  ( )ومٞمف ( )ومٞمف اًمبٚمقى ٓ دُمٕمؾ ؿمٝم٤مدة اًمٜمس٤مءإُمقاُل وُم٤م كتبع إُمقال، ومٗمٞمام ٓ كٙمثر 

ٓ كقضمد ومٞمٝم٤م ُمـ قمٛمقم اًمبٚمقى ُمثؾ ُم٤م كٙمقن  وُم٤م أؿمبف ذًمؽ ( )واًمٜمٙم٤مح واًمٓمالق واًمَقيم٤مًم٦م

 .ذم إُمقال

: سمٛمٜمزًم٦م ؿمٝم٤مدة اًمرضم٤مل، وًمٙمـ ومٞمٝم٤م رضب ؿمبٝم٦مٍ  أصٚمٞم٦مٌ  إهن٤م طمج٦مٌ : وٟمحـ ٟم٘مقل

وهلذا ُوّٛم٧م : همٗمٚمتٝمـ ( )اًمٜمسٞم٤من سمٙمثرةًمتقّهؿ اًمْمالل و: سم٤مقمتب٤مر ٟم٘مّم٤من قَم٘مؾ اًمٜمس٤مء

ذم اًمِمٝم٤مدة، وم٢مٟمام ٓ كثب٧م هبذه اًمِمٝم٤مدة  واطمدٍ  يمرضمؾٍ  ( )ًمتٙمقٟم٤م: إطمدى اعمرأشملم إمم إظمرى

أٓ شمرى أٟمف أهع : (  )سم٤مًمِمبٝم٤مت يم٤محلدود، وم٠مُم٤م اًمٜمٙم٤مح كثب٧م ُمع اًمِمبٝم٤مت ( )ُم٤م كٜمدرئ

                                                   

 . رضورك٦م(: ف)ذم  ( )

 . شمٙمثر(: ط)ذم  (4)

 (. أ/98 )د : ك٦مهن٤م(2) 

 (4/482)ط : هن٤مك٦م(2) 

 [. ٓ دمٕمؾ ومٞمف ؿمٝم٤مدة اًمٜمس٤مء(: ] ط)ذم  ( )

 . 2 : ، صُمٕمجؿ ُم٘م٤مًمٞمد اًمٕمٚمقم. ومٞمام كتٕملم ُمٜمف اعمب٤مذة سم٢مجي٤مب ُمٙمٚمػ ٟمٞم٤مسم٦مٌ : اًمقيم٤مًم٦م ( )

 . ًمٙمثرة(: ط)ذم  (2)

 . ًمٞمٙمقٟم٤م(: ط)ذم  (8)

 . شمٜمدرئ(: د)ذم  (9)

: 28 - 2 /9، اًمبٜم٤مك٦م ذح اهلداك٦م: 429/ ، سمدائع اًمّمٜم٤مئع:   / اعمٕمروم٦م، . ، طاعمبسقط: كٜمٔمر (2 )

  .2/222، ومتح اًم٘مدكر
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 ومّمؾ اعمٜم٤مىمْم٦م

، ويمذًمؽ اًمٓمالق ( )خٓمئ قمٜمدٟم٤مواعم ( )ُمـ اعم٤مل، طمتك كّمح ُمـ اهل٤مزل وُمـ اعمٙمَره صمبقشم٤مً 

أىمرب إمم  ( )، ومٙم٤مٟم٧م( )ومتحتٛمؾ اًمتٕمٚمٞمؼ سم٤مًمنمط، ( )واًمقيم٤مًم٦م: وم٢مهن٤م شمثب٧م ُمع اجلٝم٤مًم٦م

 .اًمثبقت ُمع اًمِمبٝم٦م ُمـ إُمقال، سمخالف احلدود

ًمٚمٛمٚمؽ ذم اًمٕملم  ، ومال كٙمقن ؾمبب٤مً حمٌض  اًمٖمّم٥م قمدوانٌ : ىمقهلؿ: وُمـ ذًمؽ

٤مرك٦م اسمٜمف، واؾمتٞمالد أطمد اًمنمكٙملم اجل٤مرك٦م : ٕن هذا كٜمت٘مض سم٤مؾمتٞمالد إب ضم( )يم٤مًم٘متؾ

ؾ قمٜمد ، ومٞمْمٓمر اعمٕمٚم  ( )ًمٚمٛمٚمؽ يم٤من ؾمبب٤مً  ( )، صمؿُمـ طمٞم٨م إٟمف طمرامٌ  اعمِمؽميم٦م، وم٢مٟمف قمدوانٌ 

                                                   

 . واعمٙمره(: ط)ذم  ( )

طم٤مؿمٞم٦م اسمـ : 99 /2، ومتح اًم٘مدكر: 2 4/2، سمدائع اًمّمٜم٤مئع: 24 / اعمٕمروم٦م، . ، طاعمبسقط: كٜمٔمر (4)

 . 4 /2، قم٤مسمدكـ

 . إطمدايمام ـم٤مًمؼ: يمام إذا ىم٤مل: ذم ه٤مُمش إم (2)

إصؾ أن اجلٝم٤مًم٦م إذا يم٤مٟم٧م متٜمع آُمتث٤مل وٓ )(: 8 2/4)إذا يم٤مٟم٧م اجلٝم٤مًم٦م كسػمة، وذم شمبٞملم احل٘م٤مئؼ  (2)

ضمٝم٤مًم٦م وم٤مطمِم٦م وهل اجلٝم٤مًم٦م ذم اجلٜمس، : ، وإٓ ومال، واجلٝم٤مًم٦م صمالصم٦م أٟمقاعاًمقيم٤مًم٦مكٛمٙمـ دريمٝم٤م متٜمع صح٦م 

: صمقب أو داسم٦م أو ٟمحق ذًمؽ، واًمث٤مٟمٞم٦م، ؾمقاء سملّم اًمثٛمـ أو مل كبلّم، يمام ًمق ويمٚمف سمنماء اًمقيم٤مًم٦مومتٛمٜمع صح٦م 

ضمٝم٤مًم٦م كسػمة، وهل ُم٤م يم٤مٟم٧م ذم اًمٜمقع اعمحض، يمام ًمق ويمٚمف سمنماء ومرس أو مح٤مر أو صمقب هروي، وم٢مٟمف 

ضمٝم٤مًم٦م سملم اًمٜمقع واجلٜمس يمام ًمق ويمٚمف سمنماء قمبد أو ضم٤مرك٦م إن : سمف وإن مل كبلم اًمثٛمـ، واًمث٤مًمث٦م اًمقيم٤مًم٦مدمقز 

. (، وإن مل كبلم واطمدا ُمٜمٝمام مل دمزاًمقيم٤مًم٦مقمبدا شمريمٞم٤م أو طمبِمٞم٤م ضم٤مزت : سملّم  اًمثٛمـ أو اًمٜمقع، سم٠من ىم٤مل

سمدائع : 9/29 اعمٕمروم٦م، . ، طاعمبسقط:   2: ، صاجل٤مُمع اًمّمٖمػم ُمع ذطمف اًمٜم٤مومع اًمٙمبػم: وكٜمٔمر

  .29 /2، اهلداك٦م: 42/ ، اًمّمٜم٤مئع

 . ويم٤مٟم٧م(: د)و( ف)ذم  ( )

 . 4  /4: ومت٤موى اًمسبٙمل،  2/28، اًمقؾمٞمط: كٜمٔمر ( )

 (. أ/242): سمداك٦م (2)

، هن٤مك٦م اعمٓمٚم٥م: وكٜمٔمر. 22 /2، شمبٞملم احل٘م٤مئؼ: 4/22، اهلداك٦م: 2 4/ ، سمدائع اًمّمٜم٤مئع: كٜمٔمر (8)

= 
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 ومّمؾ اعمٜم٤مىمْم٦م

إذا ظمال قمـ  إكراد هذا اًمٜم٘مض إمم اًمرضمقع إمم اًمت٠مصمػم، وهق أن اًمٗمٕمؾ إٟمام كتٛمّحض قمدواٟم٤مً 

ضم٤مٟم٥م ُمٚمٙمف  ( )ذًمؽ: وم٢من اقمتب٤مر ، واؾمتٞمالُد أطمد اًمنمكٙملم مل خيؾ قمـ( )ٟمقع ؿمبٝم٦مٍ 

 .ـ ؿمبٝم٦مً ذم هذا اًمٗمٕمؾ، ويمذًمؽ ُم٤م ًمألب ُمـ احلؼ ذم ُم٤مل وًمده كٛمٙم   ؿمبٝم٦مً  ( )ـكٛمٙم  

عمٚمؽ اًمٕملم قمٜمدٟم٤م،  ٓ كٙمقن ؾمبب٤مً  ( )اًمٖمّم٥م اًمذي هق قمدوانٌ : ومٜم٘مقل قمٜمد ذًمؽ

هق  -سم٠مٟمف قمدوانٌ  همػم ُمقصقٍف  ُمنموعٌ  وهق طمٙمؿٌ -وًمٙمـ صمبقت اعمٚمؽ ذم سمدل اًمٕملم 

 .( )ًمف قمغم ُم٤م ىمررٟم٤م َكثُب٧م سمف اعمٚمؽ ذم اًمٕملم ذـم٤مً  اًمذي

 ػ وامٟم٤مً قمغم اعمتٚمِ  ، ومٞمٙمقن ُمْمٛمقٟم٤مً َػ ُم٤مٌل إن اعُمتٚمَ : ذم اعمٜم٤مومع ( )ىمقهلؿ: وُمـ ذًمؽ

 .ٓ جيد ؿمٞمئ٤مً  ٕن فم٤مهر هذا كٜمت٘مض سمام إذا يم٤من اعمتٚمِػ ُمٕمِناً  .( )ستقرم يم٤مًمٕملمكُ 

قمٚمٞمف قمـ اعمثؾ  ـْ ًمٕمجز ُمَ : آؾمتٞمٗم٤مء وًمٙمـ كت٠مظمر، ( )هٜم٤مك اًمْمامن واضم٥ٌم : ىم٤مل وم٢منْ 

 .سمف اًمْمامن ى١مد  اًمذي كُ 

                                                   

آظمر ذم أن  وًمٚمِم٤مومٕمل ىمقٌل . 429-2/422، روو٦م اًمٓم٤مًمبلم: 222/ ، اًمقؾمٞمط: 92 /4 

 . 92 /4 ، هن٤مك٦م اعمٓمٚم٥م: كٜمٔمر. آؾمتٞمالد ٓ كثب٧م ذم وطء اًمرضمؾ ضم٤مرك٦م اسمٜمف

 (. ب/2 4)ف : هن٤مك٦م  ( )

 وم٢من سم٤مقمتب٤مر(: ط)ذم  (4)

 . كتٛمٙمـ(: ط)ذم (2) 

 . حمض: (د)و( ط)و( ف)ذم سمٕمده٤م  (2)

: 4  /2، سمدائع اًمّمٜم٤مئع: 42 /  اعمٕمروم٦م، . ، طاعمبسقط: كٜمٔمرو. 2  /4ذم ومّمؾ ذط اًم٘مٞم٤مس،  ( )

 . 422/  ، اًمبٜم٤مك٦م ذح اهلداك٦م

 . ىمقًمف: (ط)ذم  ( )

 . 4 2/4، روو٦م اًمٓم٤مًمبلم:  2/42، هن٤مك٦م اعمٓمٚم٥م: 2  /2اًمٙمبػم،  احل٤موي: كٜمٔمر (2)

 . قمٜمدي(: د)و( ط)و( ف)ذم سمٕمده٤م  (8)
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ًمٚمٕمجز : ( )ظمرةقمٜمدٟم٤م كت٠مظمر اؾمتٞمٗم٤مء اًمْمامن إمم أ هٙمذا ٟم٘مقل ذم اًمٗمرع، وم٢من  : ىمٚمٜم٤م

، وًمٞمس ( )سم٤معمثؾ سم٤مًمٜمص ( )وامن اًمٕمدوان ُم٘مّدرٌ  ، وم٢من  ( )سمف هذا اًمْمامن قرمقمـ اعمثؾ اًمذي كُ 

 ٦م كٛمٙمـ اؾمتٞمٗم٤مؤه٤م ذم اًمدٟمٞم٤م، وقمٜمد ذًمؽ كتبلم وم٘مف اعمس٠مًم٦م أن  ًمٚمٛمٜمٗمٕم٦م ُِمثٌؾ ذم صٗم٦م اعم٤مًمٞم

ًمٔمٝمقر اًمتٗم٤موت سملم اعمٜم٤مومع وإقمٞم٤من ذم : اعمامصمٚم٦م ( )اعم٤مٟمع ُمـ إًمزام اًمْمامن قمٜمدٟم٤م ٟٓمٕمدام

ػم همومت٘مرر سمام ذيمرٟم٤م أن آقمتامد قمغم آـّمراد ُمـ ، ( )صٗم٦م اعم٤مًمٞم٦م، وىمد شم٘مدم سمٞم٤من ذًمؽ

قمغم ُم٤م  آطمتج٤مج، وأٟمف سمٛمٜمزًم٦م آطمتج٤مج سمال دًمٞمؾٍ  ( )ذم سم٤مب ـمٚم٥م اًمت٠مصمػم وٕمٞمٌػ 

 .( )، واهلل أقمٚمؿ( )أووحٜم٤م ومٞمف اًمسبٞمؾ

                                                   

 . ظمرأ: (ف)ذم  ( )

 . 82/  اعمٕمروم٦م، . ، طاعمبسقط: كٜمٔمرو. ( 4/48)ط : هن٤مك٦م (4)

  . كت٘مدر: (ط)ذم (2) 

  :وىمقًمف شمٕم٤ممم، [92 : ةاًمب٘مر]چ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳچ : كِمػم إمم ىمقًمف شمٕم٤ممم (2)

 [. 4 : اًمٜمحؾ] ڍې ې ې ې ۉ ۉ  ۅڍ
 

 . اٟمٕمدام(: د)و( ط)و (ف)ذم  ( )

 . 8  : ذم قمدة ُمقاوع ُمـ هذا اًم٘مسؿ يم٤من آظمره٤م ص ( )

 . سمٞم٤من(: ف)ذم  (2)

 . 222: ص، آطمتج٤مج سم٤مٓـمراد: وضمقه آطمتج٤مج سمام ًمٞمس سمحج٦م ُمٓمٚم٘م٤ًم، ومّمؾ: ذم سم٤مب (8)

وم٘مد ، وأُم٤م ُمس٠مًم٦م اًمِمٗمٕم٦م وُمس٠مًم٦م ـمقل احلرة وُمس٠مًم٦م إشمالف اعمٜم٤مومع(: )4/422)ع ىم٤مل اًمسٛمٕم٤مين ذم اًم٘مقاـم

 وم٤مؾمتٖمٜمٞمٜم٤م قمـ إقم٤مدة ر، ومٞمام ذيمروه ءٌ قمٚمٞمٝم٤م ر ٓ ك٠ميت ذيمرٟم٤م ذم اخلالومٞم٤مت هلذه اعمس٤مئؾ ـمرىم٤مً 
ٍ
: ُمـ ذًمؽ ء

ٓسمد أن  وُمـ ٟمٔمر ذم شمٚمؽ اًمٗمروع، ٕن ُمـ ٟمٔمر ذم هذه إصقل وأطمٙمٛمٝم٤م ٓسمد أن كٜمٔمر ذم شمٚمؽ اًمٗمروع

، يم٠مهن٤م ُمِمتبٙم٦مٌ  لوه، سمٕمْمٝم٤م سمرىم٤مب سمٕمض ظمذٌ آوم٢من اًمٙمالم ذم اًمٗمروع وإصقل ، كٜمٔمر ذم هذه إصقل

  .(سمّمح٦م اًمبٕمض وصح٦م اًمبٕمض ومٞمٝم٤م ُمٜمقـم٦مٌ 

 . (د)و( ط)و( ف)ذم  همػم ُمثب٧ٍم واهلل أقمٚمؿ، : ىمقًمف (9)
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 ومّمؾ ذم سمٞم٤من آٟمت٘م٤مل
ّمؾ  ذم سمٞم٤من آٟمت٘م٤مل  وم

إلصمب٤مت إومم هب٤م، : أظمرى إمم قمٚم٦مٍ  ُمـ قمٚم٦مٍ  اٟمت٘م٤مٌل : آٟمت٘م٤مل قمغم أرسمٕم٦م أوضمفٍ : ( )ىم٤مل

 إمم طمٙمؿٍ  ُمـ طمٙمؿٍ  ف سم٤مًمٕمٚم٦م إومم، واٟمت٘م٤مٌل إلصمب٤مشم: ( )آظمر إمم طمٙمؿٍ  ُمـ طمٙمؿٍ  واٟمت٘م٤مٌل 

 .( )أظمرى إلصمب٤مشمف سمٕمٚم٦مٍ : ( )آظمر

 .ُمـ آٟم٘مٓم٤مع ( )ٕمدّ قمغم ـمركؼ اًمٜمٔمر ٓ شمُ  وهذه إوضمف اًمثالصم٦م ُمست٘مٞمٛم٦مٌ 

ُمـ ذًمؽ  ( )أُم٤م إول: ومألن اعمٕمّٚمؾ إٟمام اًمتزم إصمب٤مت احلٙمؿ سمام ذيمره ُمـ اًمٕمٚم٦م، ومتٙمٜمف

ُمٜمف سمام اًمتزم،  كٙمقن ذًمؽ ووم٤مءً ، ام كرضمع إمم إصمب٤مت شمٚمؽ اًمٕمٚم٦مسم٢مصمب٤مت اًمٕمٚم٦م، ومام دام ؾمٕمٞمف ومٞم

  قمـ ذًمؽ واؿمتٖم٤مًٓ  ٓ أن كٙمقن إقمراو٤مً 
ٍ
 .آظمر سمٌمء

ؽ ـٚمِ ـٝمـتـبل اعمســ اًمّمـ٤من قمـٛمـٗمل اًمْمـ٤م ذم ٟمـٚمٜمـ٤م إذا قمٚمـٛمـذا ومٞمـ٤من هـٞمـوسم

٤مت هذه ـبـتٖمؾ سم٢مصمـ، صمؿ ٟمِمٍح ـحٞمـص طٍ ـٚمٞمـقمـ شمس تٝمالكٌ ـف اؾمـسم٠مٟم: ( )٦مـٕمـقدكـًمٚم

                                                   

 . ريض اهلل قمٜمف(: د)و( ط)و( ف)ذم سمٕمده  ( )

 (. ط)و( ف) آظمر، همػم ُمثب٧ٍم ذم: ىمقًمف (4)

 (. د)و( ف: )ذمآظمر، همػم ُمثب٧ٍم : ىمقًمف (2)

ٕن اًمس٤مئؾ عم٤م ُمٜمع وصػ اعمجٞم٥م قمـ يمقٟمف  ;اعمامٟمٕم٦ماًم٘مسؿ إول ُمـ آٟمت٘م٤مل إٟمام كتح٘مؼ ذم : )ىم٤مل اًمبخ٤مري (2)

ي ؿ احلٙمؿ اًمذٕٟمف عم٤م ؾمٚم   ;واًمث٤مين واًمث٤مًم٨م ُمٜمف ذم اًم٘مقل سمٛمقضم٥م اًمٕمٚم٦م، آظمر مل جيد ُمـ إصمب٤مشمف سمدًمٞمؾٍ  قمٚم٦مً 

ومٞمٜمت٘مؾ إمم إصمب٤مت احلٙمؿ اعمتٜم٤مزع ومٞمف ، مل كتؿ ُمرام اعمجٞم٥م، آظمر رشمبف اعمجٞم٥م قمغم اًمٕمٚم٦م وادقمك اًمٜمزاع ذم طمٙمؿٍ 

 . 88 /2، اًمٕمٚمٛمٞم٦م.يمِمػ إهار، ط(. أظمرى إن مل كٛمٙمٜمف ذًمؽ هبذه اًمٕمٚم٦م إن أُمٙمٜمف أو سمٕمٚم٦مٍ 

 .كٕمد(: د)ذم  ( )

 . كٛمٙمٜمف(: ط)ذم  ( )

 ،اًمبحر اًمرائؼ:  2/22 ، اًمٕمٜم٤مك٦م ذح اهلداك٦م: 8 4/  ، اعمبسقط: كٜمٔمر. وطمٙمل اإلمج٤مع قمٚمٞمف (2)

 . 2/244 ، اًمبٜم٤مك٦م ذح اهلداك٦م: 2/422

األول يٍ 

أَىاع 

االَرقال 

 وذطثُقاذّ 

االَرقال 

عهً 

أستعح 

 أوجّ
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( )إلصمب٤مت اًمٕمٚم٦م إومم: إمم أظمرى ُمـ قمٚم٦مٍ  وم٢مٟمف كٙمقن هذا اٟمت٘م٤مًٓ ، ( )ٚم٦مـًمٕما
هب٤م، وٓ كِمؽ  

قمغم ـمركؼ اًمٜمٔمر، وقمغم هذا إذا اؿمتٖمؾ سم٢مصمب٤مت إصؾ اًمذي  ذم أن ذًمؽ ُمست٘مٞمؿٌ  أطمدٌ 

( )٢مصمب٤متسمُمٜمف ُمقوع اخلالف طمتك كرشمٗمع اخلالف  ( )شمٗمرع
ـٌ ، إصؾ   وم٢من ذًمؽ طمس

بتٜمك قمغم هذا كُ : ، وم٢مذا ىم٤مل اعمٕمّٚمؾ( )ذم اجلٝمر سم٤مًمتسٛمٞم٦م آظمتالف، ٟمحق ُم٤م إذا وىمع صحٞمٌح 

سم٢مصمب٤مت ذًمؽ إصؾ، طمتك  ( )، صمؿ كِمتٖمؾ( )ُمـ اًمٗم٤محت٦م وهق أن اًمتسٛمٞم٦م ًمٞمس٧م سمآك٦مٍ ، أصؾٍ 

 .كٙمقن ُمست٘مٞمامً  ( )كثب٧م اًمٗمرع سمثبقت إصؾ

، وم٤مؿمتٖمؾ اًم٘مٞم٤مس قمٜمدي ًمٞمس سمحج٦مٍ : وم٘م٤مل ظمّمٛمف، ؾ سم٘مٞم٤مسٍ ويمذًمؽ إذا قمٚم  

ُمـ اًمّمح٤مسم٦م قمٜمدي  ( )ىمقل اًمقاطمد: سم٘مقل صح٤ميب، ومٞم٘مقل ظمّمٛمف ت يمقٟمف طمج٦مً سم٢مصمب٤م

ظمؼم اًمقاطمد : سمخؼم اًمقاطمد، ومٞم٘مقل ظمّمٛمف ، وم٤مؿمتٖمؾ سم٢مصمب٤مت يمقٟمف طمج٦مً ًمٞمس سمحج٦مٍ 

                                                   

 (. ب/98 )د : هن٤مك٦م ( )

 [. أ/242]: سمداك٦م (4)

 . كتٗمرع(: ط)ذم  (2)

 . : ٕٟمف إوومؼ ًمٚمسٞم٤مق(د)و( ط)و( ف)إلصمب٤مت، واعمثب٧م ُمـ : إم ذم (2)

 . 2/222، اعمجٛمقع: 89/ ، سمداك٦م اعمجتٝمد:   / اعمٕمروم٦م، . ، طاعمبسقط: كٜمٔمر اخلالف ذم ( )

واقمٚمؿ أن ُمس٠مًم٦م اجلٝمر ًمٞمس٧م ُمبٜمٞم٦م قمغم ُمس٠مًم٦م إصمب٤مت )(: 2/224)ىم٤مل اًمٜمقوي رمحف اهلل ذم اعمجٛمقع ( ) 

، سمؾ كروهن٤م ُمـ ؾمٜمٜمف يم٤مًمتٕمقذ واًمت٠مُملم، هب٤م ٓ كٕمت٘مدوهن٤م ىمرآٟم٤مً  راًمبسٛمٚم٦م: ٕن مج٤مقم٦م ممـ كرى اإلها

ـ كرى اإلهار هب٤م كٕمت٘مدوهن٤م ىمرآٟم٤م، وإٟمام أهوا هب٤م وضمٝمر أوًمئؽ عم٤م شمرضمح قمٜمد يمؾ ومركؼ ُمـ ومج٤مقم٦م مم

 . (إظمب٤مر وأصم٤مر

 . ذًمؽ(: ف)ذم سمٕمده٤م  (2)

 (. أ/2 4)ف : هن٤مك٦م (8)

 ( 4/48)ط : هن٤مك٦م(9) 
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 ، وم٢مٟمف كٙمقن ـمرك٘م٤مً قمغم أن ظمؼم اًمقاطمد طمج٦مٌ  ( )، ومٞمحت٩م سم٤مًمٙمت٤مبقمٜمدي ًمٞمس سمحج٦مٍ 

 .إصمب٤مشمف ذم آسمتداء ذم إصمب٤مت ُم٤م رام ، وكٙمقن هذا يمٚمف ؾمٕمٞم٤مً ُمست٘مٞمامً 

إٟمام كٙمقن قمٜمد ُمقاوم٘م٦م اخلّمؿ ذم  إمم طمٙمؿٍ  وأُم٤م اًمث٤مين: ومألن آٟمت٘م٤مل ُمـ طمٙمؿٍ 

احلٙمؿ إول، وُم٤م يم٤من ُم٘مّمقد اعمٕمّٚمؾ إٓ ـمٚم٥م اعمقاوم٘م٦م ذم ذًمؽ احلٙمؿ، وم٢مذا واوم٘مف 

ًمٞمثبتف سم٤مًمٕمٚم٦م إومم كدل : آظمر وم٘مد شَمّؿ ُم٘مّمقده، صمؿ آٟمت٘م٤مل سمٕمده إمم طمٙمؿٍ ، ظمّمٛمف ومٞمف

ؾ ذم إصمب٤مت احلٙمؿ سم٤مًمٕمٚم٦م، قمغم ىمقة شمٚمؽ اًمٕمٚم٦م ذم إضمرائٝم٤م ذم اعمٕمٚمقٓت، وقمغم طمذاىم٦م اعمٕمٚم  

اًمٙمت٤مسم٦م قم٘مد  ٕن: ( )قمـ يمٗم٤مرة اًمٞمٛملم ( )وذًمؽ ٟمحق ُم٤م إذا قمٚمٚمٜم٤م ذم حتركر اعمٙم٤مشَم٥م

ًمٚمٍمف إمم اًمٙمٗم٤مرة يم٤مًمبٞمع،  ُمـ أن شمٙمقن حمالً  اًمرىمب٦مَ  رُج حيتٛمؾ اًمٗمسخ، ومال خُت  ُمٕم٤موو٦مٍ 

قمٜمدي قم٘مد اًمٙمت٤مسم٦م ٓ خيرج اًمرىمب٦م ُمـ اًمّمالطمٞم٦م ًمذًمؽ، وًمٙمـ ٟم٘مّم٤من : اخلّمؿ وم٢مذا ىم٤مل

ذم  ـ ٟم٘مّم٤منٌ هبذه اًمٕمٚم٦م جي٥م أن ٓ كتٛمٙم  : اًمرق هق اًمذي خيرج اًمرىمب٦م ُمـ ذًمؽ، ومٜم٘مقل

ذم اًمرق ٓ كٙمقن ومٞمف اطمتامل اًمٗمسخ، ومٝمذا إصمب٤مت احلٙمؿ اًمث٤مين  ـ ٟم٘مّم٤مٟم٤مً اًمرق: ٕن ُم٤م كٛمٙم  

 .ذم احلذاىم٦م هق هن٤مك٦مٌ ، وسم٤مًمٕمٚم٦م إومم أكْم٤مً 

: أظمرى ويمذًمؽ إن شمٕمذر إصمب٤مت احلٙمؿ اًمث٤مين سم٤مًمٕمٚم٦م إومم، وم٠مراد إصمب٤مشمف سم٤مًمٕمٚم٦م سمٕمٚم٦مٍ 

ٕٟمف ُم٤م وٛمـ سمتٕمٚمٞمٚمف إصمب٤مت مجٞمع إطمٙم٤مم سم٤مًمٕمٚم٦م إومم، وإٟمام وٛمـ إصمب٤مت احلٙمؿ اًمذي 

                                                   

 . سمٙمت٤مب(: ط)ذم  ( )

اًمتقىمٞمػ قمغم ُمٝمامت : كٜمٔمر. قمتؼ ُمتك ُم٤م أداه ،ُمٜمجؿ اًمٕمبد اًمذي يم٤مشمبف ؾمٞمده قمغم ُم٤ملٍ  :اعمٙم٤مشَم٥م (4)

 . 99 : ص، اًمتٕم٤مركػ

 . جيزئُمـ اعم٤مل، وإٓ مل  إذا مل ك١مد اعمٙم٤مشَم٥م ضمزءاً  (2)

 . 9 2/4، ومتح اًم٘مدكر: 4/42، اهلداك٦م: 98 /2ٚمِمٞمب٤مين، اعمبسقط ًم: كٜمٔمر

انثاٍَ يٍ 

أَىاع 

االَرقال 

 وذطثُقاذّ

انثانث يٍ 

أَىاع 

 االَرقال
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، آظمر ٙمؿٍ واطمت٤مج إمم إصمب٤مت طم، زقمؿ أن ظمّمٛمف كٜم٤مزقمف ومٞمف، وم٢مذا أفمٝمر اخلّمؿ اعمقاوم٘م٦م ومٞمف

 .ُمٜمف أظمرى، وٓ كٙمقن هذا اٟم٘مٓم٤مقم٤مً  كٙمقن ًمف أن كثب٧م ذًمؽ سمٕمٚم٦مٍ 

، ( )إلصمب٤مت احلٙمؿ إول: أظمرى إمم قمٚم٦مٍ  وهق آٟمت٘م٤مل ُمـ قمٚم٦مٍ : وم٠مُم٤م اًمقضمف اًمراسمع

سم٘مّم٦م اخلٚمٞمؾ  ( )، اؾمتدًٓٓ ( )ومل جيٕمٚمف اٟم٘مٓم٤مقم٤مً  ح ذًمؽ أكْم٤مً ومٛمـ أهؾ اًمٜمٔمر ُمـ صح  

ڇ  ڍ  چ : ٚمام ىم٤مل اًمٚمٕملم، وم( )چچ  چ  ڇ   ڇچ : سم٘مقًمف ( )طملم طم٤مّج اًمٚمٕملم

، ( )چڎ  ڈ  ڈ   ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کچ : ، طم٤مضّمف سم٘مقًمف( )چڍ

 : إمم طمج٦مٍ  ُمـ طمج٦مٍ  اٟمت٘م٤مًٓ  ( )ويم٤من ذًمؽ ُمٜمف
ٍ
قمٜمف  ( )، وىمد ذيمر اهلل ذًمؽواطمدٍ  إلصمب٤مت رء

 .قمغم وضمف اعمدح ًمف سمف، ومٕمرومٜم٤م أٟمف ُمست٘مٞمؿٌ 

                                                   

 . عمالءُم٦م واًمت٠مصمػمواعمٜم٤مىمْم٦م إن مل كٛمٙمٜمف دومٕمٝمام سمبٞم٤من ا ومس٤مد اًمقوع أؿم٤مر اًمبخ٤مري إمم حت٘مؼ هذا اًمقضمف ذم ( )

 . 88 /2اًمٕمٚمٛمٞم٦م، . يمِمػ إهار، ط: كٜمٔمر 

 . 2/224شم٘مقكؿ إدًم٦م، : كٜمٔمر (4)

 . (أ/ 24): سمداك٦م(2) 

سمـ يمٜمٕم٤من  دك٘م٤مل ًمف ٟمٛمرو، ضمب٤مر يم٤من سمب٤مسمؾُمٚمؽ  ، وهقذم رسمف  اًمذي طم٤مج إسمراهٞمؿ، اًمٜمٛمرود: ك٘مّمد (2)

 . سمر سمـ ؿم٤مًمخ سمـ أرومخِمد سمـ ؾم٤مم سمـ ٟمقحسمـ وم٤مًمخ سمـ قم٤م دإٟمف ٟمٛمرو: سمـ يمقش سمـ ؾم٤مم سمـ ٟمقح، وىمٞمؾ

 . 222/ شمٗمسػم اًمٓمؼمي، : كٜمٔمر

 . 8 4ُمـ أك٦م : ؾمقرة اًمب٘مرة ( )

 . 8 4ُمـ أك٦م : ؾمقرة اًمب٘مرة( ) 

 . 8 4ُمـ أك٦م : ؾمقرة اًمب٘مرة (2)

 (. ف)ُمٜمف، همػم ُمثب٧ٍم ذم : وىمقًمف. (4/482)ط : هن٤مك٦م (8)

 (. د) ذًمؽ، ؾم٤مىمٌط ُمـ: ىمقًمف (9)

انشاتع يٍ 

أَىاع 

االَرقال 

 وذطثُقاذّ 
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يم٤من ًمف أن ك٘مٞمؿ ؿم٤مهدكـ ، ومٞمٝمام ومٕمقرض سمَجرٍح ، ـويمذًمؽ اعمّدقمل إذا أىم٤مم ؿم٤مهدك

 .إلصمب٤مت طم٘مف: آظمركـ

: ٕٟمف رام إصمب٤مت ( )واعمذه٥م اًمّمحٞمح قمٜمد قم٤مُم٦م اًمٗم٘مٝم٤مء أن هذا اًمٜمقع ُمـ آٟم٘مٓم٤مع

أظمرى ىمبؾ أن كثب٧م احلٙمؿ سم٤مًمٕمٚم٦م إومم ٓ  احلٙمؿ سم٤مًمٕمٚم٦م إومم، وم٤مٟمت٘م٤مًمف قمٜمٝم٤م إمم قمٚم٦مٍ 

 .( )قمغم ُم٤م ٟمبٞمٜمف ذم ومّمٚمف ٚم٦م إومم، وهذا اٟم٘مٓم٤معٌ قمـ إصمب٤مشمف سم٤مًمٕم ( )كٙمقن إٓ ًمٚمٕمجز

إمم أن  ( )ىأدّ  ،إمم قمٚم٦مٍ  اًمٜمٔمر ًمإلسم٤مٟم٦م، ومٚمق ضمقزٟم٤م آٟمت٘م٤مل ومٞمٝم٤م ُمـ قمٚم٦مٍ  ( )صمؿ جم٤مًمس

كتقضمف  هذا ٟمٔمػم ٟم٘مضٍ  ( )كتٓم٤مول اعمجٚمس، وٓ حيّمؾ ُم٤م هق اعم٘مّمقد وهق اإلسم٤مٟم٦م، ويم٤من

، ـ إذا شمٕمذر دومٕمف سمام ذيمره اعمٕمّٚمؾ ذم آسمتداءِمتٖمؾ سم٤مٓطمؽماز قمٜمف، وًمٙمقمغم اًمٕمٚم٦م، وم٢مٟمف ٓ كُ 

 .ُمثٚمف ( )كٔمٝمر سمف اٟم٘مٓم٤مقمف ذم ذًمؽ اعمجٚمس، ومٝمذا

ـ  ، وم٠مُم٤م ىمّم٦م اخلٚمٞمؾ يم٤مٟم٧م  ( )إومم ومٝمق ُم٤م اٟمت٘مؾ ىمبؾ فمٝمقر احلج٦م إومم ًمف، وًمٙم

  ڇ  ڍچ : سم٘مقًمف ( )مل كٓمٕمـ ظمّمٛمف ومٞمٝم٤م، إٟمام ادقمك دقمقى ُمبتِدئ٤مً  فم٤مهرةً  طمج٦مً 

                                                   

 .  9 /2اًمٕمٚمٛمٞم٦م، . : اًمبزدوي ُمع اًمٙمِمػ، ط2/222قكؿ إدًم٦م، شم٘م: كٜمٔمر ( )

 . ًمٕمجز: (ط)ذم  (4)

 . ىمركب٤ًم ذم اًمٗمّمؾ اًمت٤مزم (2)

 (. ب/2 4)ف : هن٤مك٦م (2)

 . ذًمؽ: (ط)ذم سمٕمده٤م  ( )

 (. أ/99 )د : هن٤مك٦م( ) 

 . وهذا: (د)و( ف)ذم  (2)

 (. ف) ؾم٤مىمط ُمـ. ًمف وًمٙمـ إومم: ىمقًمف (8)

 . ، كقاومؼ ُم٤م ذم إم وأظمقاهت٤م(ب/ 48)وُم٤م ذم اًمٕمثامٟمٞم٦م . ةُمبتدأ(: ط)ذم  (9)

حجح انخهُم 

عهُّ انسالو 

ُسد ن

 اَقطاعاً 
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 ومّمؾ ذم سمٞم٤من آٟمت٘م٤مل

ُم٤م صٜمٕمف ُمٕمٚمقم اًمٗمس٤مد قمٜمد اعمت٠مُمٚملم، إٓ أٟمف يم٤من ذم اًم٘مقم ُمـ كتبع  ( )، ويم٤من( )چڍ

قمغم أُمث٤مهلؿ، ومْمّؿ إمم احلج٦م  اًمٔم٤مهر وٓ كت٠مُمؾ ذم طم٘مٞم٘م٦م اعمٕمٜمك، ومخ٤مف اخلٚمٞمؾ آؿمتب٤مه

ـٌ ٓ كٙم٤مد ك٘مع ومٞمٝم٤م آؿمتب٤مه، ومبُ  فم٤مهرةً  إومم طمج٦مً  ذم ـمركؼ  ٝم٧م اًمذي يمٗمر، وهذا ُمستحس

 واًمذي كقوح ُم٤م ذيمرت، ومٞم٠ميت سمٙمالمٍ : ؾ إذا أصمب٧م قمٚمتف ك٘مقلاعمٕمٚم  وم٢من : ِمؽ ومٞمفاًمٜمٔمر ٓ كُ 

، ومَْمؿ  طمج٩م اًمنمع أٟمقارٌ  وهذا ٕن  : أووح ُمـ إول ذم إصمب٤مت ُم٤م رام إصمب٤مشمف ( )آظمر هق

قمغم وٕمػ أطمدمه٤م أو  ، وذًمؽ ٓ كٙمقن دًمٞمالً إمم هاٍج  هاٍج  يمَْمؿ  ، إمم طمج٦مٍ  طمج٦مٍ 

كٙمقن  ذم ُمقوعٍ  ، وإٟمام ضمٕمٚمٜم٤م هذا اٟم٘مٓم٤مقم٤مً ج٦مٍ إمم طم طمج٦مٍ  سمٓمالن أصمره، ومٙمذًمؽ وؿ  

 .إومم آٟمت٘م٤مل ًمٚمٕمجز قمـ إصمب٤مت احلٙمؿ سم٤مًمٕمٚم٦م

، صمؿ يمؾ هذه اًمتٍموم٤مت ًمٚمٛمجٞم٥م ٓ ًمٚمس٤مئؾ، وم٢من اعمجٞم٥م سم٤مٍن، واًمس٤مئؾ ه٤مدٌم ُم٤مٟمعٌ 

 .( )واحل٤مضم٦م إمم هذه آٟمت٘م٤مٓت ًمٚمب٤مين اعمثب٧م، ٓ ًمٚمامٟمع اًمداومع

  

                                                   

 . 8 4ُمـ أك٦م : ؾمقرة اًمب٘مرة ( )

 . يم٤من(: ب/ 48)وذم اًمٕمثامٟمٞم٦م . ويمؾ(: ط)ذم  (4)

 . سمزك٤مدة اًمقاو. وهق(: ف)ذم  (2)

 . واهلل أقمٚمؿ(: د)ذم وسمٕمده٤م . (4/488)ط : هن٤مك٦م(2) 
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 ومّمؾ آٟم٘مٓم٤مع

 ( )ومّمؾ آٟم٘مٓم٤مع

وضمقه
( )

 :( )ٟم٘مٓم٤مع أرسمٕم٦مٌ آ 
 ومّمؾ آٟم٘مٓم٤مع 

ٚمٕملم قمٜمد إفمٝم٤مر اًمسٙمقت، قمغم ُم٤م أظمؼم اهلل سمف قمـ اًم  : -وهق أفمٝمره٤م  -أطمده٤م 

 .( )چک  گ   گچ : اخلٚمٞمؾ طمجتف سم٘مقًمف

ؾ ًمٞمجٕمؾ اًمٖم٤مئ٥م ؾمٕمل اعمٕمٚم   ( )سمٓمركؼ اعمِم٤مهدة: ٕن ٕمٚمؿ رضورةً ضَمحد ُم٤م كُ : واًمث٤مين

ؿ أٟمف ُم٤م قُمٚمِ ، ، وم٢مذا اؿمتٖمؾ اخلّمؿ سمجحد ُمثٚمفةً ٚمؿ سم٤معمِم٤مهدات كثُب٧م رضوريم٤مًمِم٤مهد، واًمٕمِ 

 .محٚمف قمغم ذًمؽ إٓ قمجزه قمـ دومع قمٚم٦م اعمٕمّٚمؾ، ومٙم٤من اٟم٘مٓم٤مقم٤مً 

اعمٜمع سمٕمد اًمتسٚمٞمؿ، وم٢مٟمف ُكٕمٚمؿ أٟمف ٓ رء حيٛمٚمف قمغم اعمٜمع سمٕمد اًمتسٚمٞمؿ إٓ : واًمث٤مًم٨م

 .قمجزه قمـ اًمدومع عم٤م اؾمتدل سمف ظمّمٛمف

                                                   

 . آٟم٘مٓم٤معسمٞم٤من (: ط)ذم آٟم٘مٓم٤مع، وذم (: ف)ذم  ( )

 . وهذا اًمٗمّمؾ مم٤م اٟمٗمرد سمٕم٘مده اعمّمٜمػ رمحف اهلل قمـ اًمدسمقد وومخر اإلؾمالم 

. ذم أول ُم٤م ذع ومٞمف ُمـ شمّمحٞمح ُمذهبف ؿ  قمجز اعمٜم٤مفمر وىمّمقره قمـ سمٚمقغ ُم٤م هَ  :آٟم٘مٓم٤معوشمٕمركػ 

 : اًمت٘مركر واًمتحبػم، 2/22اًمبحر اعمحٞمط، : وكٜمٔمر ذم شمٕمركٗمف. 94 /2اًمٕمٚمٛمٞم٦م، . يمِمػ إهار، ط

 . 2/228: ذح اًمٙمقيم٥م اعمٜمػم،   2/4

 . ووضمقه(: ط)ذم  (4)

اًمٕمٚمٛمٞم٦م، . : يمِمػ إهار ًمٚمبخ٤مري، ط   /4اًمٗم٘مٞمف واعمتٗم٘مف،  :آٟم٘مٓم٤معكٜمٔمر ذم وضمقه وأٟمقاع  (2)

 .   2/4: اًمت٘مركر واًمتحبػم، 2/222: اًمبحر اعمحٞمط، 22  /2: ضم٤مُمع إهار ًمٚمٙم٤ميمل، 94 /2

 . 8 4ُمـ أك٦م : ؾمقرة اًمب٘مرة (2)

 (. ب/ 24): سمداك٦م ( )

وجىِ 

االَقطاع 

 أستعح
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 ومّمؾ آٟم٘مٓم٤مع

: ٕن قمٜمد ذًمؽ كبلم وضمف أو همٗمٚم٦مٍ  حيتٛمؾ أن كٙمقن شمسٚمٞمٛمف قمـ ؾمٝمقٍ : ٘م٤ملوٓ كُ 

بٜمك قمٚمٞمف اؾمتدراك ُم٤م ؾمٝم٤م ومٞمف، وم٠مُم٤م أن كرضمع قمـ اًمتسٚمٞمؿ إمم اًمدومع سمٓمركؼ اًمتسٚمٞمؿ، صمؿ كُ 

 .ومذًمؽ ٓ كٙمقن إٓ ًمٚمٕمجز، اعمٜمع ُمـ همػم سمٞم٤من اًمدومع سمٓمركؼ اًمتسٚمٞمؿ

طمتك اٟمت٘مؾ ، قمجز اعمٕمٚمؾ قمـ شمّمحٞمح اًمٕمٚم٦م اًمتل ىمّمد إصمب٤مت احلٙمؿ هب٤م: واًمراسمع

ُمـ  ٥ٌم : ٕن طمٙمؿ آٟم٘مٓم٤مع ُم٘متَْم وم٢من ذًمؽ اٟم٘مٓم٤معٌ  ،أظمرى إلصمب٤مت احلٙمؿ  قمٚم٦مٍ ُمٜمٝم٤م إمم

ُمٖمزاه، وقمجزه قمـ إفمٝم٤مر ُمراده وُمبتٖم٤مه، وهذا اًمٕمجز  ( )ًمٗمٔمف، وهق ىمّمقر اعمرء قمـ سمٚمقغ

 .( )قمـ إىم٤مُم٦م احلج٦م قمغم احلٙمؿ اًمذي ادقم٤مه، واهلل أقمٚمؿ ٟمٔمػم اًمٕمجز اسمتداءً 

 
 

 
 

                                                   

 (. أ/  4)ف : هن٤مك٦م ( )

 (. د)و( ف)ذم  همػم ُمثب٧ٍم واهلل أقمٚمؿ، : ىمقًمف(4) 
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 بٚب أؿسٚم إحُٚم وأشبٚهبٚ، وظِِٓٚ، وذوضٓٚ، وظالمتٓٚ
 

 

 

 

 

 

 

 باب 
وشروطها   وعللها أقسام األحكام وأسبابها
  وعالمتها
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 أؿسٚم إحُٚم وأشبٚهبٚ، وظِِٓٚ، وذوضٓٚ، وظالمتٓٚ بٚب

 ( )متٓٚوظالبٚب أؿسٚم إحُٚم وأشبٚهبٚ، وظِِٓٚ، وذوضٓٚ، 
 بٚب أؿسٚم إحُٚم وأشبٚهبٚ، وظِِٓٚ، وذوضٓٚ، وظالمتٓٚ

 ( )تَدم ذـرهٚ ( )بٚحلجٟ افؼظٜٔ ادقجبٜ فًِِؿ ممٚ ( )مجِٜ مٚ يثبٝ ( )اظِؿ بٖن

 .( )إحُٚم ادؼوظٜ، ومٚ يتًِؼ هبٚ ادؼوظٚت: ( )ؿسامن

ٌٜ : ؾَْقل، ٔٚن ؿسؿ إحُٚمؾْبدأ بب ، حَقق اهلل خٚفهًٚ : هذه إحُٚم أربً

ظذ احلَغ وحؼ اهلل ؾٔف أؽِٛ، ومٚ ينتّؾ ظِٔٓام  ، ومٚ ينتّؾ( )وحَقق افًبٚد خٚفهًٚ 

 .(  () )وحؼ افًبٚد ؾٔف أؽِٛ

                                                   

 . وظالمٚهتٚ: (ط)ذم  ( )

 . أن: (ط)ذم  ( )

 . ثبٝ: (ط)ذم  ( )

 . بام: (ط)ذم  ( )

 . 1   / جٚمع إهار فُِٚـل، . افُتٚب وافسْٜ واإلمجٚع: يًْل ( )

افتقؤح ومًف ؛  9 / افًِّٜٔ، . ، طـنػ إهار؛ 93 / ـنػ إهار ذح ادْٚر، : يْير ( )

 . 71 / ، تٔسر افتحرير؛ 9  / ، افتَرير وافتحبر؛ 1  / افًِّٜٔ، . ، طافتِقيح

وبام يتًِؼ هبٚ : احلؾ واحلرمٜ وافهحٜ وافٍسٚد وٕحقهٚ، ويَهد بَقفف: ٚم ادؼوظٜيَهد بٕٚحُ ( )

 . مٚ تتًِؼ بف إحُٚم ادؼوظٜ، ـٕٚشبٚب وافًِؾ وافؼوط: ادؼوظٚت، أي

 . 1   / ؛ جٚمع إهار فُِٚـل،  9 / افًِّٜٔ، . ـنػ إهار، ط: يْير

 . أيوًٚ : (ط)ذم بًدهٚ  ( )

دهْػ رمحف اهلل هذا افستٔٛ ذم افؼح، ؾَد بدأ بحَقق اهلل اخلٚفهٜ، ثؿ مٚ جيتًّٚن ؾٔف وحؼ مل يِتزم ا ( )

 . اهلل أؽِٛ، ثؿ مٚ ـٚن حؼ افًبٚد ؾٔف أؽِٛ، ثؿ حَقق افًبٚد اخلٚفهٜ

 (. 9  / )ط : هنٚيٜ (  )

انحمىق 

 أرثعخ ألسبو
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 بٚب أؿسٚم إحُٚم وأشبٚهبٚ، وظِِٓٚ، وذوضٓٚ، وظالمتٓٚ

ؾٖمٚ حَقق اهلل تًٚػ
 

 ًٜ ٌٜ  ؾٓل إٔقاعٌ ، خٚفه ٌٜ  ظبٚداٌت : ثامٕٔ ٌٜ  ، وظَقبٌٚت حمو ، حمو

ٌٜ ٗ، وم( )ٕٜٗؾٔٓٚ مًْك اد بغ افًبٚدة وافًَقبٜ، وظبٚدةٌ  ، ودائرةٌ ؿٚسةٌ  ٌٜ وظَقب ؾٔٓٚ  ٕ

ٌٜ ٗمًْك افًبٚدة، وم : وهل ظذ ثالثٜ أوجفٍ ، ( )بٍْسف ؾٔٓٚ مًْك افًَقبٜ، ومٚ يُقن ؿٚئامً  ٕ

 .بف ظذ إصؾ، ومٚ يُقن مِحًَٚ  ، ومٚ يُقن زائداً مٚ يُقن مْف أصالً 

ؾرأشٓٚ اإليامن بٚهلل، وإصؾ ؾٔف افتهديؼ بٚفَِٛ، ؾٕ٘ف ٓ ، ؾٖمٚ افًبٚدات ادحوٜ

 ، واإلؿرارُ أو ؽره، وتبديِف بٌره يقجٛ افٍُر ظذ ـؾ حٚلٍ  مٚ مـ إـراهٍ  يسَط بًذرٍ 

ـٌ  ، وؿد يهر خرة مجًًٔٚ مع افتهديؼ بٚفَِٛ ذم أحُٚم افدٕٔٚ وأ ( )ؾٔف بٚفِسٚن رـ

                                                   

 . ذم إم وأخقاهتٚ يقاؾؼ مٚ[ أ/7  ]وـذفؽ ذم افُِّتغ بًدهٚ، ومٚ ذم افًثامٕٜٔ . ادئقٕٜ(: ط)ذم  ( )

ُؾ : ادئقٕٜ: وـالمهٚ صحٔح، ادٕٜٗ وادئقٕٜ، ؿٚل ذم ادهبٚح ادْر  َْ ظذ : إحداهٚ، وؾٔٓٚ فٌٌٚت . افثِّ

 ٍٜ قَف ًُ ٍٜ ، َؾ ٌَٕٚت ، بٍتح افٍٚء وهبّزٍة موّقم ُٜ ، واجلّع َمئُق ُٜ افثَّٕٚٔ ٌُِّ ٌٜ : واف َٕ ْٗ ٍٜ ، ُم ٚظر. هبّزٍة شٚـْ : ؿٚل افنَّ

 َٕ ْٗ ٚ ُم َٕ ٌٜ َأِمُر ٍَ ٔ ٍِ  . ُتُف َخ

نٌ : واجلّعُ  َٗ ادٌرب : ذم "م أ ن"ويْير مٚدة .   1/ ، "م و ن"بتكٍف مـ ادهبٚح ادْر، مٚدة . ُم

 . ذم ترتٔٛ ادًرب

 (. ب/99 )د : هنٚيٜ ( )

ؾذهٛ مٚفؽ وافنٚؾًل وأمحد وإوزاظل ، ، اختالؾٚ ـثراً "اإليامن"افْٚس ؾٔام يَع ظِٔف اشؿ اختِػ ( )

: راهقيف وشٚئر أهؾ احلديٞ، وأهؾ ادديْٜ وأهؾ افيٚهر ومجٚظٜ مـ ادتُِّغ إػ إٔف وإشحٚق بـ

 . بٕٚرـٚن بٚفِسٚن، وظٌّؾ  بٚجلْٚن، وإؿرارٌ  تهديٌؼ 

 . اإلؿرار بٚفِسٚن، وافتهديؼ بٚجلْٚن: إٔف احلٍْٜٔ إػمـ  وذهٛ ـثرٌ 

ـٌ : ومْٓؿ مـ يَقل ، ، وإػ هذا ذهٛ أبق مْهقر ادٚتريديفٔس بٖصعي  زائدٌ  إن اإلؿرار بٚفِسٚن رـ

 . وهق مذهٛ ادهْػ ـام ييٓر هْٚ مـ ـالمف. ويروى ظـ أيب حٍْٜٔ

ؾٚدْٚؾَقن ظْدهؿ مٗمْقن ـٚمِق اإليامن، ! وذهٛ افُرامٜٔ إػ أن اإليامن هق اإلؿرار بٚفِسٚن ؾَط

 . افٍسٚدوؿقهلؿ طٚهر ! وفُْٓؿ يَقفقن بٖهنؿ يستحَقن افقظٔد افذي أوظدهؿ اهلل بف

= 

حمىق هللا 

رعبنى ثًبنٍخ 

 أنىاع

انعجبداد 

 انًحضخ
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 وذوضٓٚ، وظالمتٓٚ بٚب أؿسٚم إحُٚم وأشبٚهبٚ، وظِِٓٚ،

َٖ ، ـره ظذ اإلشالمافتهديؼ، حتك إذا أُ افدٕٔٚ بّْزفٜ  أحُٚمذم  اإلؿرار أصالً  ؿ شَِ ؾ

َّٔ ؛ ذم أحُٚم افدٕٔٚ ؾٓق مسِؿٌ ، بٚفِسٚن  ػ ظذ رأشف دفٌٔؾ فقجقد رــ اإلؿرار، وؿٔٚم افس

ن افتُِؿ ٕ؛ ( )وهلذا ٓ حيُؿ بٚفردة إذا أـره ادرء ظِٔٓٚ؛ بٚفَِٛ ٍق مهدِّ  ( )ظذ إٔف ؽر

بٍْسف، واإلؿرار  ًؾ أصالً مـ ؽر أن جُي  ظذ مٚ ذم افوّر حمٌض  بٚفِسٚن هْٚك دفٌٔؾ 

يثبٝ بف اإليامن ذم  ،بٍْسف ًؾ أصالً ؾًْد اإلـراه جُي ، ظذ افتهديؼ بٚفِسٚن وإن ـٚن دفٔالً 

ظْدٕٚ هلذا  ظذ ذفؽ أو افذملُّ  ـره احلريبُّ أحُٚم افدٕٔٚ بّْزفٜ افتهديؼ، ويستقي إن أُ 

 .( )ادًْك

ٓ أمٚن فف ـذفؽ  ًٚ ه حربّٔ بٖن ـٚن ادُرَ ، متك ـٚن اإلـراه بحؼي : وظْد افنٚؾًل

 .( )بف امً ؾٕ٘ف ٓ يهر مسِِ ، ظِٔف افذملُّ  بٖن ُأـرهَ  اجلقاب، ومتك ـٚن بٌر حؼي 

                                                   

إػ أن اإليامن هق ادًرؾٜ  -وذهٛ اجلٓؿ بـ صٍقان وأبق احلسغ افهٚحلل أحد رؤشٚء افَدريٜ 

: ذح افًَٔدة افىحٚويٜ ٓبـ أيب افًز احلٍْل، ص: يْير. وهذا افَقل أطٓر ؾسٚدا ممٚ ؿبِف! بٚفَِٛ

    . 

 (. أ/   ): بدايٜ( ) 

ًٚ، وؿد اختؾَّ إِذ افردة تتحَؼ بٚفَِٛ م: ذم هٚمش إم ( ) ـ ؽر إؿراٍر بٚفِسٚن، ؾُٚن اإلؿرار دفٔاًل حمو

ـٌ ظْد افٍَٓٚء وظِٔف  افدفٔؾ هْٚ مـ حٔٞ ؿٚم ظِٔف آخُر بٚفسٔػ، أمٚ اإلؿرار ذم بٚب اإليامن رـ

 . افٍتقى

 . 7  / ، حٚصٜٔ ابـ ظٚبديـ؛ 7 / ، جمّع إهنر؛ 17/  ادًرؾٜ، . ، طادبسقط: يْير ( )

ًِّر ( ) ی  چ : َقفف تًٚػمل يهح إشالمف؛ ف، وإن أـره افذمل ظذ اإلشالم(: ) 1/  )افبٔٚن اين ذم ؿٚل اف

وإن أـره احلريب أو ادرتد ظذ ديـ  ،[ 1 مـ أيٜ : افبَرةشقرة ] چ  جئ    حئ  مئىئ  يئ  جب  حب    خب  مب

؛ 9  / ، ٚجمٌْل ادحت؛ 3  /  ، هنٚيٜ ادىِٛ: يْيرو(. صح إشالمف؛ ٕٕف أـره بحؼ. . اإلشالم

 .    / ، أشْك ادىٚفٛ



 

 

191 

 

 بٚب أؿسٚم إحُٚم وأشبٚهبٚ، وظِِٓٚ، وذوضٓٚ، وظالمتٓٚ

 ُٜ  ثؿ افهالة بًد اإليامن مـ أؿقى إرـٚن، ؾ٘هنٚ ظامد افديـ مٚ خِٝ ظْٓٚ ذيً

ًٜ اخلدمٜ بيٚهر افبدن وبٚضْف، وفُْٓٚ  ( )، وهل تنّؾ( )ادرشِغ بقاشىٜ  صٚرت ؿرب

 ( )چەئ  وئ  وئ  چ : ؾَٚل ،إػ ٍٕسف ؛ إلوٚؾتفف اهلل وأمرٕٚ بتًئّفَّ افبٔٝ افذي ظيَّ 

ى هذه افَربٜ إٓ بٚشتَبٚل افَبِٜ ذم حٚفٜ اإلمُٚن، وذم ذفؽ مـ مًْك حتك ٓ تتٖدّ أيٜ، 

ف ـؿ بـِـفًٔ؛ ( ) چ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ چ: قففـف ذم ؿـٚػ إفٔـافتًئؿ مٚ أصٚر اهلل تً

افؼع اشتَبٚل جٜٓ  ( )ؾــ، جً( )فـٜ فـف اهلل ٓ جٓـ، ووج( )ف اهللـِقب وجـأن ادى

                                                   

 . ادسِّغ(: ف)ذم  ( )

 . تنتّؾ(: د)و( ف)ذم  ( )

 . 1  مـ أيٜ : شقرة افبَرة ( )

 . 1  مـ أيٜ : شقرة افبَرة ( )

 (. 93 / )ط : هنٚيٜ ( )

 شبحٕٚف ، وافٍْل ادجّؾ ذم صٍٚت اهللجمٌّؾ  هذا اإلضالق فٔس مذهٛ أهؾ افسْٜ واجلامظٜ؛ إذ هق فٍظٌ  ( )

 ًٚ ، وبًض مـ يىِؼ ٍٕل اجلٜٓ مـ ادتُِّغ يَهدون مْف ٍٕل ظِق اهلل ظذ خَِف، وهق فٔس صقاب

َِّ  رمحف اهلل ؿٚل اإلمٚم افَرضبل .فكيح افُتٚب وافسْٜ، وإمجٚع افسِػ خمٚفٌػ  ًٚ مً هذا ؿقل ): ب

بؾ ٕىَقا هؿ  ٓ يَقفقن بٍْل اجلٜٓ، وٓ يْىَقن بذفؽ، وؿد ـٚن افسِػ إول ! ادتُِّغ

وافُٚؾٜ ب٘ثبٚهتٚ هلل تًٚػ ـام ٕىؼ ـتٚبف وأخزت رشِف، ومل يُْر أحد مـ افسِػ افهٚفح إٔف اشتقى 

 ًٜ ؾٕ٘ف ٓ ، ٕٕف أظيؿ خمِقؿٚتف، وإٕام جِٓقا ـٍٜٔٔ آشتقاء؛ ، وخّص افًرش بذفؽظذ ظرصف حََٔ

ذح ؛ 39 / ، فًَؾ وافَْؾدرء تًٚرض ا؛ 9  /7، اجلٚمع ٕحُٚم افَرآن: يْير. (تًِؿ حََٔتف

 . 9 : ص، أؿٚويؾ افثَٚت؛    : ص، افىحٚويٜ ٓبـ أيب افًز

 . ؾجًؾ(: ط)ذم  (7)
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 بٚب أؿسٚم إحُٚم وأشبٚهبٚ، وظِِٓٚ، وذوضٓٚ، وظالمتٓٚ

إػ اهلل بال  ٌب مَٚم مٚ هق ادىِقب ٕداء هذه افَربٜ، وأصؾ اإليامن ؾٔف تَرُّ  ( )افًُبٜ ؿٚئامً 

بقاشىٜ افبٔٝ، ؾُٕٚٝ مـ ذائع اإليامن، ٓ مـ ٍٕس  واشىٜ، وذم افهالة تَرٌب 

 .( )اإليامن

ًّٕٜ : ى بٖحد ٕقظل افًّْٜ وهق ادٚل، ؾٚفًْؿ افدٕٔقيٜ ًّٕتٚنثؿ افزـٚة افتل ُتٗدَّ 

 ٌٜ إلطٓٚر صُر افًّْٜ هبٚ ذم افدٕٔٚ ؤٕؾ افثقاب ؛ افبدن، وًّٕٜ ادٚل، وافًبٚدات مؼوظ

ى بجّٔع افبدن وهل افهالة، ؾنُر ٗدّ تُ  خرة، ؾُام أن صُر ًّٕٜ افبدن بًبٚدةٍ ذم أ

ًٜ  مٗداةٍ  بٚدةٍ ًّٕٜ ادٚل بً بقاشىٜ ادكوف إفٔف  بجْس تِؽ افًّْٜ، وإٕام صٚر إداء ؿرب

هلل ذم وّـ سؾف إػ  ي جيًؾ ذفؽ ادٚل خٚفهًٚ ادٗدِّ  وهق ادحتٚج، ظذ مًْك أنَّ 

ًٜ ؛ ادحتٚج ٍٜ  ( )وهلذا؛ فف مـ اهلل فُٔقن ـٍٚي ٌٜ ؛ ـٚن دون افهالة بدرج بقاشىٜ  ؾ٘هنٚ ؿرب

ٌٜ  ( )ؾ آشتحَٚق بذاتف، وهذهافبٔٝ افذي فٔس مـ أه بقاشىٜ افٍَر افذي هق مـ  ؿرب

 .حلٚجتف ( )فٍْسف ًٚ َّ أهؾ أن يُقن مستحِ 

                                                   

 (. ب/1  )ف : هنٚيٜ ( )

دلَّ  ، وافهقاب أن افهالة وشٚئر افًبٚدات مـ اإليامن، وظذ هذاوادٚتريديٜ هذا ؿقل إصٚظرة ( )

، افهالة: واإليامن هْٚ ،[   ]: افبَرةشقرة   چگ  ک  ک  گ  گچ : فُتٚب وافسْٜ، ؾَد ؿٚل تًٚػا

ٓ إفف إٓ اهلل، وأدٕٚهٚ إمٚضٜ : اإليامن بوع وشبًقن صًبٜ أظالهٚ ؿقل »:  ب٘مجٚع ادٍنيـ، وؿٚل

ًٚ  .ش إذى ظـ افىريؼ، واحلٔٚء صًبٜ مـ اإليامن   .وبًض افًِامء يًدون اخلالف ذم هذا فٍئ

إٓتهٚر ذم افرد ظذ ادًتزفٜ ؛    / ، احلجٜ ذم بٔٚن ادحجٜ ؛ 1 / ، افؼيًٜ فمجري: يْير

  . 3 : ص، أمحد صٚـر: ت، ٓبـ أيب افًز، ذح افىحٚويٜ، 1 7/ ، افَدريٜ إذار

 . هلذا(: ط)ذم  ( )

 . وهذا(: ط)و (ف)ذم  ( )

 . بٍْسف: (د)و( ط)و( ف)ذم  (1)
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 بٚب أؿسٚم إحُٚم وأشبٚهبٚ، وظِِٓٚ، وذوضٓٚ، وظالمتٓٚ

فًّْٜ افبدن، وفُْف دون افهالة مـ  ثؿ افهقم افذي هق مـ جْس ادؼوع صُراً 

ٍٜ  حٔٞ إٕف ٓ ينتّؾ ظذ أظاملٍ  ـٍ ظذ أظوٚء افبدن، بؾ يتٖدّ  متٍرؿ وهق ، واحدٍ  ى برـ

ًٜ  ( )صٚر ( )صٓقة افبىـ، وصٓقة افٍرج، ؾٕ٘ام: اؿتوٚء افنٓقتغافُػ ظـ  بقاشىٜ  ؿرب

، ( )بٚفسقء ـام وصٍٓٚ اهلل بف أّمٚرةٌ  ( )افٍْس ادحتٚجٜ إػ ٕٔؾ افِذات وافنٓقات، وهل

ٓبتٌٚء مروٚة اهلل مًْك افَربٜ، وبٚفتٖمؾ ذم ؛ ظـ اؿتوٚء صٓقاهتٚ ؾٍل ؿٓرهٚ بٚفُػِّ 

 .ف دون مٚ شبؼهذه افقشِٜٔ يتبغ إٔ

 ينتّؾ ظذ أرـٚنٍ ، بىريؼ اهلجرة ؿ، وظبٚدةٌ ثؿ احلٟ افذي هق زيٚرة افبٔٝ ادًيَّ 

ٍٜ  ختتص بٖوؿٍٚت  بٚظتبٚر مًْك افتًئؿ فتِؽ إوؿٚت  ( )، وؾٔٓٚ مًْك افَربٜوأمُْ

 .( )وإمُْٜ

بْٔٚ مـ بٚظتبٚر أن أرـٚهنٚ مـ جْس أرـٚن احلٟ، ومٚ  ٌٜ ؿقيّ  ٌٜ ؾ٘هنٚ ُشّْ، ؾٖمٚ افًّرة

 ، ؾًرؾْٚ( )احلٟ ذم افًّر ( )ؾرؤٜ ( )مـ افَربٜ؛ وهلذا ٓ تتُرر افقشِٜٔ ٓ يقجٛ ظدداً 

 

                                                   

 (. ب/   ): وإٕام، وهْٚ بدايٜ: (د)ذم  ( )

 . صٚرت: (ط) ذم ( )

 . ؾٓل: ذم افثالث ( )

  [. 1 مـ أيٜ: يقشػشقرة ] چپ  پ  پ  پ  ڀ      ڀ  ڀ    ڀٺ  ٺ     ٺ  ٺ  ٿ   چ  :ينر فَقفف تًٚػ ( )

 . فَِربٜ(: ف)ذم  (1)

 (. أ/33 )د : هنٚيٜ ( )

 . يتُرر(: د)ذم  (7)

  (. 9 / )ط : هنٚيٜ ( )

  .تتُرر وإهنٚ ٓ ،وشٚئر إمُْٜ  افبٔٝ ٕن شبٛ وجقب احلٟ: ذم هٚمش إم (9)
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 بٚب أؿسٚم إحُٚم وأشبٚهبٚ، وظِِٓٚ، وذوضٓٚ، وظالمتٓٚ

ٌٜ أن افًّرة زيٚرةٌ  ٌٜ  ، وهل شْ  .( )وأمر هبٚ ؾًِٓٚ رشقل اهلل  ؿقي

 ٌٜ ودٚ ؾٔف مـ تقهغ ادؼـغ  ؛ٚر إظالء ـِّٜ اهلل وإظزاز افديـبٚظتب واجلٓٚد ؿرب

؛ ، وـٚن أصِف ؾروًٚ ( )شْٚم افديـ  وهلذا شامه رشقل اهلل ؛غودؾع ذهؿ ظـ ادسِّ

ٍٜ إظزاز افديـ ؾرٌض  ٕنَّ  وهق ـن صقـٜ ادؼـغ -؛ ٕن ادَهقد ، وفُْف ؾرض ـٍٚي

 .حيهؾ ببًض ادسِّغ، ؾ٘ذا ؿٚم بف افبًض شَط ظـ افبٚؿغ -ودؾع ذهؿ وؾتْتٓؿ

 ٌٜ  ؛ادًّيؿ بُٚدَٚم ؾٔف وهق ادسجدُٚن ٚ ؾٔٓٚ مـ تًئؿ اددَِ ؛ زائدةٌ  وآظتُٚف ؿرب

ٚ ذم ذضٓٚ مـ مْع افٍْس ظـ اؿتوٚء افنٓقات، يًْل افهقم، وادَهقُد هبٚ تُثر ودَِ 

 ًٜ بٕٚتيٚر افهالة ذم مُٚهنٚ ظذ صٍٜ آشتًداد هلٚ  ( )، أو حُامً افهالة إمٚ حََٔ

 .بٚفىٓٚرة

                                                   

ـتٚب احلٟ، بٚب ـؿ اظتّر )أربع ظّر، ـام أخرج ذفؽ افبخٚري ذم صحٔحف  أمٚ ؾًِٓٚ، ؾَد اظتّر افْبل  ( )

ًٚ (7   : ، برؿؿافْبل  : افًّرة، بٚب ظّرة ذم رموٚن، برؿؿ)، وأمٚ أمره هبٚ، ؾَد أخرج افبخٚري أيو

، ظـ ابـ ظبٍٚس ريض اهلل ظْٓام (397 : ؾوؾ افًّرة ذم رموٚن، برؿؿاحلٟ، بٚب )، ومسِؿ (  7 

مٚ مًْؽ أن حتجل » : -شامهٚ ابـ ظبٚس ؾْسٔٝ اشّٓٚ-ٓمرأة مـ إٕهٚر  ؿٚل رشقل اهلل : ؿٚل

ًٚ ْٕوح ظِٔف -فزوجٓٚ وابْٓٚ  -ـٚن فْٚ ٕٚوٌح ؾرـبف أبق ؾالن وابْف : ، ؿٚفٝشمًْٚ؟  » : ؿٚل. وترك ٕٚوح

ٌٜ ؾ٘ذا ـٚن   . وافٍِظ فِبخٚري. شرموٚن اظتّري ؾٔف، ؾ٘ن ظّرًة ذم رموٚن َحجَّ

ـتٚب افٍتـ، بٚب ـػ افِسٚن ذم افٍتْٜ، )، وابـ مٚجف ذم شْْف (   /1)أخرجف بْحقه أمحد ذم مسْده  ( )

: ـتٚب اإليامن، بٚب مٚ جٚء ذم حرمٜ افهالة، برؿؿ)، وصححف افسمذي ذم جٚمًف، ( 97 : برؿؿ

: وؾٔف. ظذ ذط افنٔخغ، وواؾَف افذهبل: ، وؿٚل 3  : ، برؿؿ  / ٚـؿ ذم مستدرـف، ، واحل(    

 . شوذروة شْٚمف اجلٓٚد » 

  (.أ/   )ف : هنٚيٜ ( )
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ى بدون ٕٜٔ افًبٚدة ، وهلذا ٓ تتٖدَّ ( )ٕٜٗؾٔٓٚ مًْك اد ظبٚدةٌ  ( )ؾٓل، وأمٚ صدؿٜ افٍىر

ًٜ  ى، وٓ دمٛ إٓ ظذ ادٚفؽ دٚ يٗدَّ ( )بحٚلٍ  نسط بّْزفٜ افزـٚة، وفُـ ٓ يُ  بف حََٔ

ذم مٚفف بخالف افزـٚة،  ، حتك دمٛ ظذ افهبلِّ ( )فقجقهبٚ صٍٜ ـامل ادِؽ وافقٓيٜ

 .ـٚفٍَْٜ ( )ٕٜٗ، ؾًرؾْٚ أن ؾٔٓٚ مًْك اد( )ودمٛ ظذ افٌر بسبٛ افٌر

ًُؼ وأمٚ اف
( ) ، ٌٜ ٌٜ  ( )ؾٔف مًْك افًبٚدة، واخلراج ؾٓق مئقٕ ، مًْك افًَقبٜ ( )ؾٔف مئقٕ

ذم اخلراج  ، إٓ أنَّ (  )ٚزاهلِ ْٕ أَ مْٓام بٚظتبٚر حٍظ إرايض و وجقب ـؾ واحدٍ  مـ حٔٞ إنَّ 

 »: ٚلـَـؾ، قمٍ حغ رأى آفٜ افزراظٜ ذم دار ؿ ظذ مٚ أصٚر إفٔف رشقل اهلل  لِّ افذُّ  (  )بًض

                                                   

 . وهل(: ف)ذم  ( )

 . ادئقٕٜ(: ط)ذم  ( )

 .    / ، اجلقهرة افْرة؛ 9 / ، بدائع افهْٚئع: يْير ( )

 .  7 / ، افبحر افرائؼ: يْير ( )

 .  7 / ، افبحر افرائؼ؛  3 / ادًرؾٜ، . ، طادبسقط: يْير (1)

 . ادئقٕٜ(: ط)ذم  ( )

ْؼُ  (7) ًُ  . مٚ يٗخذ مـ إرض افتل أشِؿ أهِٓٚ أو أحٔٚهٚ ادسِّقن أو افَىٚئع: اف

 . 9  / ، افْٓٚيٜ ذم ؽريٛ احلديٞ؛ 3  : ص، مًجؿ مَٚفٔد افًِامء: يْير

خراج أروف،  ى ؾالنٌ أدّ : َٚل، ؾُٔ ض، ثؿ شّل مٚ يٖخذه افسِىٚن خراجًٚ مٚ خيرج مـ ؽِٜ إر: اخلراج ( )

 . اجلزيٜ: وأدى أهؾ افذمٜ خراج رؤوشٓؿ، يًْل

 . 3  : ص، مًجؿ مَٚفٔد افًِامء؛ 1  : ص، إٔٔس افٍَٓٚء: يْير

 . ذم(: ف)ذم  (9)

 . اهـ. ٚ خيرج مْٓٚريًٓٚ وم: إٔزال إرض(:  3 / )افًِّٜٔ . ؿٚل افبخٚري ذم ـنػ إهار، ط (  )

 . افهحٚح ذم افٌِٜ؛ فسٚن افًرب؛ تٚج افًروس: ذم "ٕزل"يْير مٚدة  

 . مًْك(: د)و( ط)ذم   (  )

ذلخ ص

انفطز عجبدحٌ 

فٍهب يعنى 

 نخؤانً

انعشز 

يئىنخ فٍه 

يعنى 

انعجبدح 

وانخزاج 

 عمىثخ
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 بٚب أؿسٚم إحُٚم وأشبٚهبٚ، وظِِٓٚ، وذوضٓٚ، وظالمتٓٚ

ٚ ذم آصتٌٚل بٚفزراظٜ مـ ذفؽ دَِ  ( )نٚوـ، ش( )إٓ ذفقا ؿقمٍ  ( )مٚ دخؾ هذا بٔٝ

بتدأ ادسِؿ وهلذا ٓ يُ ؛ اإلظراض ظـ اجلٓٚد، وإٕام َيِتزم اخلراَج مـ ينتٌؾ بًّؾ افزراظٜ

افًَقبٜ، و ( )ٕٜٗ؛ ٕٕف يسدد بغ اد( )بٚخلراج ذم أروف، ويبَك ظِٔف اخلراج بًد إشالمف

دًٚروٜ مًْك افًَقبٜ إيٚه، وٓ يُّـ  ( )دًْك ادئقٕٜ؛ ؾال يُّـ إجيٚبف ظذ ادسِؿ ابتداءً 

 .دًٚروٜ مًْك ادئقٕٜ إيٚه؛ بًد افقجقب إذا أشِؿ بٚظتبٚر مًْك افًَقبٜ ( )إشَٚضف

إػ افٍَر ـٚفزـٚة، وؿد بْٔٚ  ؾٍٔف مًْك افًبٚدة ظذ مًْك إٔف مكوٌف ، وأمٚ افًؼ

يثبٝ ؾٔف مًْك افَربٜ، وإن ـٚن وجقبف بٚظتبٚر مئقٕٜ  ( )أن بقاشىٜ هذا ادكف

ٕحق إرايض ، إرض، وهلذا جيٛ ذم إرايض افْٚمٜٔ مـ ؽر اصساط ادٚفؽ هلٚ

إرض افًؼيٜ إػ مِؽ  (  )لإذا حتقَّ : وهلذا ؿٚل أبق حٍْٜٔ، ( )ٛادقؿقؾٜ وأرض ادُٚتَ 

                                                   

 . ذم دار(: ط)ذم  ( )

ذر مـ ظقاؿٛ آصتٌٚل حُي ادزارظٜ، بٚب مٚ  )أخرجف افبخٚري بْحقه ذم صحٔحف مل أجده بٍِظ ادهْػ، و ( )

ًٜ   ـ أيب أمٚمٜ افبٚهعظ، ( 9  : برؿؿ، . . بآفٜ افزرع ًٚ  ؿٚل ورأى شُ : ؾَٚل، مـ آفٜ احلرث وصٔئ

 . ش لُّ افذُّ  فُ َِ ِخ دْ إٓ أُ  ٓ يدخؾ هذا بٔٝ ؿقمٍ  »: يَقل شًّٝ افْبل 

 . وـٖن(: ط)ذم  ( )

 .    /1، افبحر افرائؼ؛    /7، افبْٚيٜ ذح اهلدايٜ؛ 73 /  ادًرؾٜ، . ، طادبسقط: يْير ( )

 . ئقٕٜاد(: ط)ذم  ( )

 (. أ/   ): بدايٜ ( )

 (.  9 / )ط : هنٚيٜ ( )

 . ادكوف: (ط)ذم  ( )

 .  1 / ، افبحر افرائؼ؛    / ، افبْٚيٜ؛  / ، بدائع افهْٚئع؛ 3  / ادًرؾٜ، . ، طادبسقط: يْير (9)

  (.د)، يقاؾؼ مٚ ذم إم، وافْسخٜ (ب/   )وافذي ذم افًثامٕٜٔ . حتقفٝ(: ط)و( ف)ذم (3 ) 
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 أشبٚهبٚ، وظِِٓٚ، وذوضٓٚ، وظالمتٓٚبٚب أؿسٚم إحُٚم و

ًٜ افذِّ  ، ٕن ؾٔٓٚ مًْك افًبٚدة، وافُٚؾر فٔس مـ أهؾ افًبٚدة أصالً  ؛( )مل تهر خراجٔ

ٌٛ  وـؾ واحدٍ  خر، واخلراج يبَك  أر أحدمهٚ يتًّغ بىريؼ ادئقٕٜ، ؾًْد تًذُّ  مْٓام واج

 ًٜ تقَجٛ ظِٔف  بًد إتَٚل ادِؽ ؾٔٓٚ إػ ادسِؿ؛ ٕن ادسِؿ مـ أهؾ أنْ  ( )فألرض وطٍٔ

إلفزام افًَقبٜ ظْد تَرر شببٓٚ مْف،  ؾٕ٘ف بًد اإلشالم أهٌؾ ادئقٕٜ افتل ؾٔٓٚ مًْك افًَقبٜ؛ 

 .بتْك ظذ إهِٜٔ فثقاهبٚ، ؾٕٚهِٜٔ فًِبٚدة تُ أصالً  ( )فًِبٚدة وافُٚؾر فٔس بٖهؾٍ 

بٚفهدؿٚت ادوٚظٍٜ ذم  اظتبٚراً  ( )يتوٚظػ افًؼ ظذ افُٚؾر: وؿٚل أبق يقشػ

 .( )حؼ بْل تٌِٛ

ٌٝ  ؛ ٕن افتؤًػ حُؿٌ ( )وأبك هذا أبق حٍْٜٔ رمحف اهلل بخالف افَٔٚس ب٘مجٚع  ثٚب

 ، وؽرهؿ مـ افٍُٚر فٔسقا بّْزفتٓؿ، ؾٖوفئؽ ٓ تٗخذ مْٓؿ( )بٖظٔٚهنؿ افهحٚبٜ ذم ؿقمٍ 

                                                   

، افبْٚيٜ؛    / ، فتًِٔؾ ادختٚر ؛ آختٔٚر  / ، بدائع افهْٚئع؛    / ادًرؾٜ، . ، طادبسقط: يْير ( )

 .  1 / ، افبحر افرائؼ؛    / 

 . إرض: (ط)و( ف)ذم  ( )

 . افًبٚدة: (ط)ذم  ( )

، افبْٚيٜ؛    /  ،فتًِٔؾ ادختٚر ؛ آختٔٚر  / ، بدائع افهْٚئع؛    / ادًرؾٜ، . ، طادبسقط: يْير( ) 

 .  1 / ، افبحر افرائؼ؛    / 

هؿ بْق تٌِٛ بـ وائؾ بـ ؿٚشط بـ هْٛ بـ أؾل بـ دظّك بـ جديِٜ بـ أشد بـ ربًٜٔ بـ ٕزار بـ مًد  (1)

 .    / ، افِبٚب ذم هتذيٛ إٕسٚب: يْير. بـ ظدٕٚن، وـٕٚقا مـ ٕهٚرى افًرب

، افبْٚيٜ؛    / ، فتًِٔؾ ادختٚر ؛ آختٔٚر  / ، افهْٚئع بدائع؛    / ادًرؾٜ، . ، طادبسقط: يْير ( )

 . 1 / ، افبحر افرائؼ؛    / 

ًَّ ؛ إٔف صٚفح ٕهٚرى بْل تٌِٛ ظذ أن تُ  ينر إػ مٚ ورد ظـ ظّر بـ اخلىٚب (7)  ػ ظِٔٓؿ افزـٚةو

أيب صٔبٜ ذم  أخرجف ابـ. ُرهقا ظذ ديـ ؽرهؿ، وظذ أن ٓ يُ وا صٌراً ْكِّ مرتغ، وظذ أن ٓ يُ 

= 

انخالف فً 

يضبعفخ 

 انُعشز
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 بٚب أؿسٚم إحُٚم وأشبٚهبٚ، وظِِٓٚ، وذوضٓٚ، وظالمتٓٚ

 .مْٓؿ اجلزيٜ ( )اجلزيٜ، وؽرهؿ مـ افٍُٚر تٗخذ

ًٜ : وحمّد يَقل ـٚخلراج ، ؛ ٕن افبَٚء بٚظتبٚر مًْك ادئقٕٜ( )ـام ـٕٚٝ ( )تبَك ظؼي

 .ذم حؼ ادسِؿ

كف إػ ادَٚتِٜ ـٚخلراج؛ يُ : ( )أحدهيامذم : ( )ثؿ ظْف روايتٚن ذم مكف هذا افًؼ

 .ٓظتبٚر مًْك ادئقٕٜ اخلٚفهٜ

إػ افٍَراء وادسٚـغ؛ ٕهنٚ دٚ بَٔٝ بٚظتبٚر مًْك  ( )يُقن مكؾف: وذم إخرى

 ًٜ ًٜ  ادئقٕٜ تبَك ظذ مٚ ـٕٚٝ مكوؾ ـٚخلراج ذم حؼ  ،ٔف ؿبؾ هذاإف إػ مـ ـٕٚٝ مكوؾ

 .ادسِؿ

؛ ؾٕ٘ف ٓ يُقن ( )ؾْحق ُُخس افٌْٚئؿ وادًٚدن وافرـٚز، وأمٚ احلؼ افَٚئؿ بٍْسف

 ًٚ ُٜ ـِٓٚ هلل تًٚػ، ـام ؿٚل ،، وفُـ بٚظتبٚر إصؾظذ أحدٍ  ابتداءً  واجب ٻ  چ : افٌّْٔ

                                                   

  .   / ، ادهْػ

 .    / اإلمجٚع افسُقيت مـ افهحٚبٜ حٔٞ أؿروه ظذ افتؤًػ، ـام ذم افبْٚيٜ، : وادراد بٚإلمجٚع

 . يٗخذ(: د)ذم ( ) 

 (. ب/33 )د : هنٚيٜ ( )

بْٚيٜ، ؛ اف   / ؛ آختٔٚر فتًِٔؾ ادختٚر،   / ؛ بدائع افهْٚئع،    / ادًرؾٜ، . ادبسقط، ط: يْير ( )

 .  1 / ؛ افبحر افرائؼ،    / 

؛ تبٔغ احلَٚئؼ،    / ؛ ادحٔط افزهٚين،    / ؛ افًْٚيٜ،   / ادًرؾٜ، . ادبسقط، ط: يْير ( )

 / 9  . 

 . إحدامهٚ(: ط)وذم (. ب/   )ف : هنٚيٜ (1)

 . تُقن مكوؾٜ(: ط)ذم  ( )

ًٚ ـٚن أو : افرـٚز (7)   .97: ؛ ضِبٜ افىِبٜ، ص9  : افتًريٍٚت، ص. مقوقظًٚ هق ادٚل ادرـقز ذم إرض خمِقؿ

حمىق هللا 

انمبئًخ 

 ثنفسهب
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 بٚب أؿسٚم إحُٚم وأشبٚهبٚ، وظِِٓٚ، وذوضٓٚ، وظالمتٓٚ

ػ جًؾ أربًٜ هذا ٕهنٚ أصٔبٝ إلظالء ـِّٜ اهلل، إٓ أن  اهلل تًٚ؛ و( )چپ  پ

ـٚن ذم إصؾ  ( )، ؾبَل اخلّس فف ـام( )أُخٚشٓٚ فٌِّٕٚغ ظذ شبٔؾ ادْٜ ظِٔٓؿ

 .إػ مـ أمر بٚفكف إفٔف مكوؾًٚ 

، ؾَجًؾ افؼع أربًٜ ؾٔف حؼ   وـذفؽ ُُخس ادًٚدن؛ ؾ٘ن ادقجقد مٚ ـٚن ٕحدٍ 

ًٚ ( )أُخٚشف فِقاجد جٚز  ( )ف، وهلذاإػ مـ أمر بٚفكف إفٔ ، وبَل اخلّس هلل مكوؾ

، ( )ـ هق مـ مجِٜ افٌّٕٚغ ظْد حٚجتٓؿ، وذم آبٚئٓؿ وأوٓدهؿمَ  ووع ُخس افٌّْٜٔ ذم

ٍٛ ( () )وجٚز ووع ُخس ادًدن ذم افقاجد ظْد حٚجتف بؾ ، ظِٔف ، ؾًرؾْٚ إٔف فٔس بقاج

ًْك ؛ ٕن بٚظتبٚر هذا اد( )ـام ـٚن، وهلذا جٚز سؾف إػ بْل هٚصؿ ؿٚئؿٌ  تًٚػ هلل هق حؼ  

ٓ يتُّـ ؾٔف مًْك إوشٚخ بخالف افهدؿٚت، وأمر اهلل بكف افبًض مْف إػ ذوي 

                                                   

 .  مـ أيٜ : شقرة إٍٕٚل ( )

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    چ : ينر إػ ؿقفف تًٚػ ( )

  [.   مـ أيٜ: إٍٕٚلشقرة ] چٺ  

 (.  9 / )ط : هنٚيٜ ( )

ظـ ، (    : برؿؿ، افزـٚة، بٚب ذم افرـٚز اخلّستٚب ـ)، ينر إػ مٚ أخرجف افبخٚري ذم صحٔحف ( )

 . ش وذم افرـٚز اخلّس. . »: مرؾقظًٚ  أيب هريرة 

 (. ب/   ): بدايٜ (1)

افبحر ؛ 7  / ، ادحٔط افزهٚين؛ 7 / ، بدائع افهْٚئع؛ 77/  ادًرؾٜ، . ، طادبسقط: يْير ( )

 .  1 / ، افرائؼ

 . احلٚجٜ: (ط)ذم  (7)

 .    / ، افدر ادختٚر؛  1 / ، افبحر افرائؼ؛ 1  / ، افًْٚيٜ؛ 7 / ، فهْٚئعبدائع ا: يْير ( )

 . 9  / ، افٍتٚوى اهلْديٜ؛ 97 / ، تبٔغ احلَٚئؼ؛ 3  / ، اجلقهرة افْرة: يْير (9)
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 بٚب أؿسٚم إحُٚم وأشبٚهبٚ، وظِِٓٚ، وذوضٓٚ، وظالمتٓٚ

، وـٚن ذفؽ ظْدٕٚ بٚظتبٚر افْكة ادخهقصٜ افتل حتََٝ مْٓؿ بٕٚٓوامم إػ ( )افَربك

ًٛ مًف دٗإستف وافَٔٚم بْكتف، ذم حٚل مٚ هجره افْٚس، ودخقل افنِّ  رشقل اهلل 

ٌٜ  ( )هق ؾ٘ن ذفؽ ـٚن ؾًالً   مـ جْس افَربٜ، ؾٔجقز أن يتًِؼ بف اشتحَٚق مٚ هق صِ

ًٜ ، مـ اهلل تًٚػ ٌٜ ّْومِ   بذاهتٚ مَٚل  ؼُّ ٓ تستحِ  ـٚشتحَٚق أربًٜ إُخٚس، ؾٖمٚ افَرابٜ ِخَِ

بَّٚبِتٓٚ أوػ مـ إثبٚت  مٚلي  ضٍ قَ ظـ اشتحَٚق ظِ   اهلل، ثؿ صٕٜٔٚ ؿرابٜ رشقل اهلل

ًٜ  آشتحَٚق بسبٛ افَرابٜ، وٓ َٜ ، فِْكة جيقز جًؾ افَرابٜ ؿريْ  أو افْكة ؿريْ

ًٜ  ( )ٚٚ بَّْٔدَِ ؛ ( )افَرابٜ بٍٕٚرادهٚ فالشتحَٚق دون مٚ  أن افسجٔح إٕام يُقن بام ٓ يهِح ظِ

 .يهِح فذفؽ

ومتٚمف يُقن بٚإلحراز بٚفدار ، اشتحَٚق ادهٚب مـ افٌّْٜٔ: وظذ هذا إصؾ

 .( )إخذ بًد

ؾٔام أمِْٔٚ مـ  إصؾ يُثر َتًدادهٚ إذا تٖمِٝ، وذفؽ مًِقمٌ وادسٚئؾ ظذ هذا 

 .( )ؾروع افٍَف

                                                   

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   چ : ينر إػ ؿقفف تًٚػ ( )

  [.   مـ أيٜ: إٍٕٚلشقرة  ] چٺ

 (. ط: )فٔسٝ ذمهق، : ؿقفف ( )

 . فَِرابٜ: (ط)ذم  ( )

  . 9 : ص، بٚب افسجٔحذم  ( )

 . 1  / ، جمّع إهنر؛  1/9، افبحر افرائؼ؛    /1، افًْٚيٜ؛    / ، اهلدايٜ: يْير (1)

. ، ط 3/7  -  /3 : يًْل ـتٚبف ادبسقط، يْير مْف ـتٚب افسر، ؤخر مسٖفٜ مذـقرة يْير ( )

 . رؾٜادً
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 ٓٚ، وذوضٓٚ، وظالمتٓٚبٚب أؿسٚم إحُٚم وأشبٚهبٚ، وظِِ

 ٝ زواجر ظـ ارتُٚب أشبٚهبٚظَ ؾٓل احلدود افتل ُذِ ، ؾٖمٚ افًَقبٚت ادحوٜ

 .، ٕحق حد افزٕٚ وافنؿٜ وذب اخلّرهلل تًٚػ خٚفهًٚ  ادحيقرة حًَٚ 

بٚذة افَتؾ ادحيقر، ؾ٘هنٚ ؾْحق حرمٚن ادراث بسبٛ م، أمٚ افًَقبٜ افَٚسةو

 ٌٜ ، وٓ ( )ظذ مقرثف ( )ثبٝ ذم حؼ اخلٚضئ وافْٚئؿ إذا إَِٛ، حتك تَ وفُْٓٚ ؿٚسةٌ  ظَقب

ٌٜ ( )تثبٝ ذم حؼ افهبل وادجْقن ظْدٕٚ أصالً  ُٜ فًَِقبٜ ٓ تسبؼ؛ ٕهنٚ ظَقب  ( )، وإهِٔ

، وفُْف بسبٛ ٌٛ ٚضَ ، ؾٚفبٚفغ افًٚؿؾ خمظٚؿالً  اخلىٚب، بخالف اخلٚضئ إذا ـٚن بٚفًٌٚ 

مْف ذم افتحرز، وافهبل ٓ يقصػ بٚفتَهر افُٚمؾ  اخلىٖ ُيًذر مع ٕقع تَهرٍ 

 ًٜ ًٜ  ؿٚسةً  وافْٚؿص، ؾال يثبٝ ذم حَف مٚ يُقن ظَقب ، وهلذا ٓ تثبٝ ذم حؼ ـٕٚٝ أو ـٚمِ

؛ ( )وواوع احلجر، ، وحٚؾر افبئر( )وافنٚهِد إذا رجع ظـ صٓٚدتف، ( )وافسٚئؼ، افَٚئد

ٌٛ  ٕف جزاءٌ ٕ  .ٓ مبٚذةٌ  ( )ظذ مبٚذة افَتؾ ادحيقر، وادقجقد مـ هٗٓء تسبٔ

                                                   

 (.  9 / )ط : هنٚيٜ ( )

  .   / ؛ افبحر افرائؼ، 19 / ؛ اهلدايٜ، 3  /   -   / ادًرؾٜ، . ادبسقط، ط: يْير ( )

 .  1 / ؛ افٍتٚوى اهلْديٜ،    /1 ؛ افًْٚيٜ،    / اجلقهرة افْرة، : يْير ( )

 (. أ/7  )ف : هنٚيٜ ( )

؛ افبحر افرائؼ، 19 /  ؛ افبْٚيٜ،    /  ادًرؾٜ، . طادبسقط، : يْير. ٓ حيرمقن مـ ادراث: أي (1)

 .  1 / ؛ افٍتٚوى اهلْديٜ،  3 / 

؛   1/ ؛ ادحٔط افزهٚين، 3 /7 ادًرؾٜ، . ادبسقط، ط: يْير. ٓ حيرمقن مـ ادراث أيوًٚ : أي ( )

 .    /7؛ افبحر افرائؼ، 3  / اجلقهرة افْرة، 

، افرائؼ افبحر ؛   /1، ختٔٚر؛ ا3ٓ  /9 ادًرؾٜ، . ادبسقط، ط ؛   / ادبسقط فِنٔبٚين، : يْير (7)

 / 97 . 

 . تسبٛ(: ط)ذم  ( )

أيثهخ 

انعمىثبد 

 انًحضخ

وانعمىثبد 

 انمبصزح
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 بٚب أؿسٚم إحُٚم وأشبٚهبٚ، وظِِٓٚ، وذوضٓٚ، وظالمتٓٚ

ِِّ  هذا وامنٌ : وظْد افنٚؾًل افديٜ، ؾٔثبٝ ذم حؼ  ( )هبذا افًٍؾ بّْزفٜ ( )ٌؼ متً

 .( )، وذم حؼ افهبل وافبٚفغ( )ٛ وادبٚذ مجًًٔٚ سبِّ ادُ 

ٌ  وهذا ؽِطٌ  َِ حلؼ ( )؛ ٕن افوامن مٚ جيٛ جزإًٚ بغِّ  ( )ػ ظِٔف، ويسَط بٚظتبٚرادت

 
ٍ
 .روٚه أو ظٍق مـ يَقم مَٚمف، وحرمٚن ادراث فٔس مـ ذفؽ ذم رء

 ظذ أشبٍٚب  ـٚفٍُٚرات؛ ٕهنٚ مٚ وجبٝ إٓ جزاءً ، ؾٖمٚ افدائر بغ افًبٚدة وافًَقبٜ

ٌٜ  ٚرةٌ بٚظتبٚر أهنٚ شتَّ  ّٔٝ ـٍٚرةً تقجد مـ افًبٚد، ؾُس  ٘ن ؛ ؾفِذٕٛ، ؾّـ هذا افقجف ظَقب

مـ  ظذ ارتُٚب ادحيقر افذي يستحؼ ادٖثؿ بف، وهل ظبٚدةٌ  افًَقبٜ هل افتل دمٛ جزاءً 

ظِٔف  ( )َٚمظِٔف بٕٚداء بٍْسف مـ ؽر أن يُ  ـْ حٔٞ إهنٚ دمٛ بىريؼ افٍتقى، ويٗمر مَ 

 ، وافؼع مٚ ؾقَّ ـرهًٚ 
ٍ
ى بام هق مـ افًَقبٚت إػ ادرء ظذ ٍٕسف، وتتٖدّ  ض إؿٚمٜ رء

بغ احلير واإلبٚحٜ،  بغ افًبٚدة وافًَقبٜ، وأن شببٓٚ دائرٌ  ة، ؾًرؾْٚ أهنٚ دائرةٌ حمض افًبٚد

ّقس  ذم ـٚفّٔغ ادًَقدة ظذ أمرٍ  ٌَ ادستَبؾ، وافَتؾ بهٍٜ اخلىٖ، وهلذا مل ٕجًؾ اف

 ًٚ  .( )افٍُٚرة فقجقب وافًّد ادحض شبب

                                                   

 . يتًِؼ(: ط)ذم ( ) 

 (. أ/   : )بدايٜ ( )

 . 1 / ؛ مٌْل ادحتٚج،   / ؛ رووٜ افىٚفبغ،    / ؛ افقشٔط،   -  /9هنٚيٜ ادىِٛ، : يْير ( )

 . 1 / ؛ مٌْل ادحتٚج،   / ؛ رووٜ افىٚفبغ،    / ٔط، ؛ افقش  -  /9هنٚيٜ ادىِٛ، : يْير ( )

 . جزاً (: ف)ذم  (1)

 (. أ/ 3 )د : هنٚيٜ( ) 

 . تَٚم(: ط)ذم  (7)

افبحر ؛  1/ ، فتًِٔؾ ادختٚر ؛ آختٔٚر 1 /7، بدائع افهْٚئع؛ 7/9 ادًرؾٜ، . ، طادبسقط: يْير ( )

  . 1 / ، ِبٚب ذح افُتٚباف؛  73/ ، افدر ادختٚر؛    /  -31 / ، افرائؼ

حمىق هللا 

انذائزح ثٍن 

عجبدح ان

 وانعمىثخ
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 بٚب أؿسٚم إحُٚم وأشبٚهبٚ، وظِِٓٚ، وذوضٓٚ، وظالمتٓٚ

 .( )هذه افٍُٚرات وجقهبٚ بىريؼ افوامن: وظْد افنٚؾًل

، ووجقب افوامن ذم إصؾ بىريؼ اجلزان، وذفؽ ٓ أن هذا ؽِطٌ  ( )وؿد بْٔٚ

احلٚجٜ إػ  ( )حتك تَع يِحَف خنانٌ  يتحَؼ ؾٔام خيِص هلل تًٚػ؛ ٕن اهلل يتًٚػ ظـ أنْ 

ظذ مًْك افًَقبٜ ـام أذٕٚ  حًٚ مًْك افًبٚدة ذم هذه افٍُٚرات مرجَّ  ( )اجلزان، وـٚن

ٌٜ إفٔف، وتٍُر اإلثؿ بف بٚظتب ٌٜ  ٚر إٔف ضٚظ ۓ   ڭ  چ : ذم ٍٕسف، ؿٚل تًٚػ ( )وحسْ

وافبّٚر ذم افّٔغ ، وادَُره، هلذا أوجبْٚ افٍُٚرة ظذ ادخىئو ،( () )چڭ  ڭ

 ِٞ َٖ ( )( )مجًًٔٚ  واحلْ ، وهلذا مل ٕقجٛ (  )سِؿ ثؿ يُِّفؾُٔ ، حِػ ٓ يُِؿ هذا افُٚؾر نْ ، ب

 ًٚ  .(  )مـ هذه افٍُٚرات ظذ افُٚؾر صٔئ

                                                   

؛ افبٔٚن،  3 /37؛ افقشٔط،  3 /  ؛ هنٚيٜ ادىِٛ، 7  /1  -  /  احلٚوي افُبر، : يْير ( )

 . 1  / ؛ مٌْل ادحتٚج،  /  3 -3  /9؛ رووٜ افىٚفبغ، 7  / ؛ ادٓذب،    /  

 . ، مـ ادىبقع   / ذم ؾهؾ ذط افَٔٚس،  ( )

 . تتحَؼ(: ط)ذم  ( )

 . وإن ـٚن(: ف)ذم  ( )

 . وحسـ(: ط)ذم (1) 

 .    مـ أيٜ : شقرة هقد ( )

 (.  9 / )ط : هنٚيٜ (7)

ًٚ ذم احلِػ واحلْٞ مجًًٔٚ : ذم هٚمش إم ( ) ـٌ وـالم ادسِؿ  -مـ ادزة-بٖن يُقن حمسْ ؾْٓجر افُٚؾر حس

 . ـذفؽ

؛ افِبٚب 9 / ح ؽرر إحُٚم، ؛ درر احلُٚم ذ 3 / ؛ افبحر افرائؼ، 39 / تبٔغ احلَٚئؼ، : يْير (9)

 . 11 / ذح افُتٚب، 

 . 9 7/ افدر ادختٚر ومًف حٚصٜٔ ابـ ظٚبديـ، : يْير (3 )

 .  1 / ؛ افِبٚب ذح افُتٚب،    / ؛ تبٔغ احلَٚئؼ، 7  / افبحر افرائؼ، : يْير (  )
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 بٚب أؿسٚم إحُٚم وأشبٚهبٚ، وظِِٓٚ، وذوضٓٚ، وظالمتٓٚ

حتك ، ظذ مًْك افًبٚدة ٌح ؾًّْك افًَقبٜ ؾٔٓٚ مرجَّ ، ٚرة افٍىر ذم رموٚنؾٖمٚ ـٍ

ًٜ  إنَّ  ًٜ  وجقهبٚ يستدظل جْٚي هُِٝ : ، ظرؾْٚ ذفؽ بخز إظرايب حٔٞ ؿٚلمتُٚمِ

 .( )وأهُِٝ

، ؾٚتٍؼ افًِامء ( )ش ؾًِٔف مٚ ظذ اديٚهر، مـ أؾىر ذم رموٚن متًّداً  »: وؿٚل 

، ؾِام طٓر رجحٚن مًْك افًَقبٜ ؾٔٓٚ مـ هذا ( )آصتبٚهظذ إٔف يسَط بًذر اخلىٖ و

إهنٚ تْدرئ بٚفنبٓٚت حتك ٓ دمٛ ظذ مـ : جًِْٚ وجقهبٚ بىريؼ افًَقبٜ، ؾَِْٚ، افقجف

: ف ـقفـٚهر ؿـيـٜ بـٚبتـبٜٓ افثـ؛ فِن( )دهـٚن وحـالل رموـك هـبًد مٚ أب ( )أؾىر

ـ صًبٚن، ومل بُقن افٔقم م فَٚيضأو بهقرة ؿوٚء ا، ( )ش يقم تهقمقن ( )صقمُؿ »

                                                   

افهقم، بٚب إذا )حٔحف أخرجف افبخٚري ذم صجزء مـ حديٞ إظرايب افذي واؿع أهِف ذم هنٚر رموٚن،  ( )

، افهقم، بٚب تٌِٔظ حتريؿ اجلامع ذم هنٚر رموٚن)، ومسِؿ ذم صحٔحف (    : برؿؿ، جٚمع ذم رموٚن

 (.     : برؿؿ

وؿٚل ابـ حجر ذم افدرايٜ . حديٞ ؽريٛ هبذا افٍِظ(: 9  / )ؿٚل اإلمٚم افزيًِل ذم ٕهٛ افرايٜ  ( )

وؿٚل ابـ اهلامم ذم ؾتح افَدير . هٜ افذي جٚمع ذم رموٚنمل أجده هُذا، وادًروف ذم ذفؽ ؿ(: 79 / )

 . وهق ؽر حمٍقظ(:    / )

 .    / افًِّٜٔ، . ؛ ـنػ إهار، ط   : أصقل افبزدوي، ص: يْير ( )

 (. ب/7  )ف : هنٚيٜ ( )

 ؛ افِبٚب ذم ذح افُتٚب،31 / ؛ ؾتح افَدير، 77 / ؛ ادحٔط افزهٚين، 3  / اهلدايٜ، : يْير (1)

 / 1 . 

 (. ب/   : )بدايٜ ( )

، وافبَٔٓل ذم (97 : ـتٚب افهقم، بٚب مٚ جٚء افهقم يقم تهقمقن، برؿؿ)أخرجف افسمذي ذم جٚمًف  (7)

حسـ : ، وؿٚل افسمذي(7997: ـتٚب افهقم، بٚب افَقم خيىئقن ذم رؤيٜ اهلالل، برؿؿ)افسْـ افُزى 

  (.  9 )ؽريٛ، وحسْف افْقوي ذم خالصٜ إحُٚم برؿؿ 
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 بٚب أؿسٚم إحُٚم وأشبٚهبٚ، وظِِٓٚ، وذوضٓٚ، وظالمتٓٚ

فتُّـ ؛ ذم ذفؽ افٔقم أو حٌٔض  إذا اظسض مرٌض  ظذ ادٍىر ذم يقمٍ  ( )ٕقجٛ

ظِٔف ذم  ـٚن إداء مستحًَٚ  وإنْ ، ( )ظذ مـ أؾىر وهق مسٚؾرٌ  ( )، ومل ٕقجٛ( )افنبٜٓ

ٕتهٚف ظذ مـ ٕقى ؿبؾ ا ( )ذم أول افْٓٚر، ومل ٕقجٛ بُقٕف مَٔامً ؛ ذفؽ افقؿٝ بًْٔف

 ٓ صٔٚم دـ مل يًزم افهٔٚم مـ افِٔؾ »: ؛ فِنبٜٓ افثٚبتٜ بيٚهر ؿقفف ( )افْٓٚر ثؿ أؾىر

 ٚمٍ ـذم أي ىرـأؾإذا  دةٍ ـواح ٍٚرةٍ ـتٍٚء بُـوآـ ،ٍٚراتـداخؾ ذم افُـٚ بٚفتـ، وؿِْ( )ش

                                                   

 . يقجٛ(: ط)ذم  ( )

، حتٍٜ ادِقك؛  9 / ، ادحٔط افزهٚين؛    / ، بدائع افهْٚئع؛    / ادًرؾٜ، . ، طادبسقط: يْير ( )

 .    : ص

 . يقجٛ(: ط)ذم  ( )

 .    / ادًرؾٜ، . ، طادبسقط فِّهْػ؛    / فِنٔبٚين،  ادبسقط: يْير ( )

 . يقجٛ: (ط)ذم  (1)

( )  ًٚ ، درر احلُٚم؛  9 / ، ادحٔط افزهٚين؛  1 / ادًرؾٜ، . ، طادبسقط: يْير. بغفِهٚح خالؾ

 / 3  . 

، وافسمذي ذم جٚمًف ( 1  : افهقم، بٚب افْٜٔ ذم افهٔٚم، برؿؿ)ٕحقه أبق داود ذم افسْـ  أخرج (7)

هقم، بٚب افْٜٔ ذم اف)افْسٚئل ذم شْْف ، و(3 7: برؿؿ، بٚب مٚ جٚء ٓ صٔٚم دـ مل يًزم مـ افِٔؾافهقم، )

: برؿؿ، افهقم، بٚب مٚ جٚء ذم ؾرض افهقم مـ افِٔؾ)، وابـ مٚجف ذم شْْف (    : برؿؿ، افهٔٚم

ؾال ، مـ مل جيّع افهٔٚم ؿبؾ افٍجر» : ؿٚل ظـ حٍهٜ ظـ افْبل وحديٞ أيب داود وافسمذي ، (733 

 . ش صٔٚم فف

ر ظـ ابـ -. واختِػ إئّٜ ذم رؾًف ووؿٍف (:   : ، رؿؿ37 / )ؿٚل احلٚؾظ ذم افتِخٔص احلبر    ـَ وَذ

وَٕؾ ، ادقؿقف أصح: وؿٚل افسمذيف، ٓ يهح رؾً: وؿٚل أبق داود: -أيب حٚتؿ أن افقؿػ أصبف، ثؿ ؿٚل

ٌٞ ، هق خىٖ: ذم افًِؾ ظـ افبخٚري إٔف ؿٚل ، مقؿقف: بـ ظّراوافهحٔح ظـ ، ؾٔف اوىراٌب  وهق حدي

صحٔح ظذ ذط : وؿٚل احلٚـؿ ذم ادستدرك، ف ومل يهح رؾًفمقؿق: افهقاب ظْدي: وؿٚل افْسٚئل

 .اهـ. ـِٓؿ ثَٚت رواتف فدارؿىْلا وؿٚل، بـ حزم آختالف ؾٔف يزيد اخلز ؿقةاوؿٚل ، افبخٚري

= 
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 بٚب أؿسٚم إحُٚم وأشبٚهبٚ، وظِِٓٚ، وذوضٓٚ، وظالمتٓٚ

 ؛ ٕن افتداخؾ مـ بٚب اإلشَٚط بىريؼ افنبٜٓ، وأثبتْٚ مًْك افًبٚدة ذم( )رموٚن ( )مـ

، ؾٕ٘ف جيقز أن يُقن افقجقب بىريؼ افًَقبٜ، وآشتٍٔٚء آشتٍٔٚء؛ ٕهنٚ شّٔٝ ـٍٚرةً 

 ،جيقز أن يُقن افقجقب بىريؼ افًبٚدة ( )بىريؼ افىٓرة ـٚحلدود بًد افتقبٜ، وٓ

 .وآشتٍٔٚء بىريؼ افًَقبٜ بحٚل

ؾٖمٚ حد  ،( )ؾْحق حد افَذف ظْدٕٚ، ( )أؽِٛ ( )وحؼ اهلل، ومٚ جيتّع ؾٔف احلَٚن

وهلذا ٓ ٕقجٛ ظذ ادستٖمـ ؛ ( )هلل بّْزفٜ افًَقبٚت ادحوٜ ؾٓق خٚفٌص ، ٚع افىريؼىّ ؿُ 

 .( )ذم دارٕٚ، بّْزفٜ حد افزٕٚ وافنؿٜ بخالف حد افَذف ( )إذا ارتُٛ شببف

                                                   

ًٚ ظذ حٍهٜ إشْٚده احلٚؾظ صحح و. بتكف  (. 19 / )ذم افدرايٜ مقؿقؾ

: -رمحف اهلل تًٚػ  -وؿٚل اإلمٚم افْقوي . رؾقظًٚ ٓ يثبٝ م(:  7 / )اهلٚدي ذم تَْٔحف  وؿٚل ابـ ظبد  

ـٌ  ، ادجّقع. ظذ روايٜ افثَٚت افراؾًغ، وافزيٚدة مـ افثَٜ مَبقفٜ تٟ بف اظتامداً حُي  احلديٞ حس

 /  9 . 

ٍٝ : ؿقفف ( )  (. د: )ذممـ، ؽر مثب

 .    / ، رر احلُٚمد؛    / ، افبْٚيٜ؛  3 / ، بدائع افهْٚئع؛  3 / فِنٔبٚين،  ادبسقط: يْير ( )

 . ٓ، بدون افقاو: (ف)ذم ( ) 

 . ؾٔف: (د)و( ط)ذم بًدهٚ  ( )

 . وهذا افَسؿ افثٚين مـ أؿسٚم احلَقق ( )

  .1  /1، افًْٚيٜ؛   /1، افبحر افرائؼ؛ 7/17، بدائع افهْٚئع؛  9/9ادًرؾٜ، . ، طادبسقط: يْير ( )

 . 7  /1، افًْٚيٜ ذح اهلدايٜ: يْير (7)

 . شٔئٜ(: ط) ذم ( )

 . 9  / ؛ حٚصٜٔ رد ادحتٚر ظذ افدر ادختٚر، 9/11ادًرؾٜ، . ، طادبسقط: يْير (9)

األحكبو 

انزً ٌُغهَّت 

حك هللا فٍهب 

عهى حك 

 انعجبد
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 بٚب أؿسٚم إحُٚم وأشبٚهبٚ، وظِِٓٚ، وذوضٓٚ، وظالمتٓٚ

افَهٚص، ؾ٘ن ؾٔٓٚ حؼ  ( )ٕحق، ( )وحؼ افًبٚد أؽِٛ، جيتّع ؾٔف احلَٚن ( )ومٚ

بٚفنبٓٚت، وهل جزاء افًٍؾ ذم إصؾ، وأجزيٜ إؾًٚل دمٛ حلؼ ، وهلذا يسَط ( )اهلل

ؾٔٓٚ، وأن  ظرؾْٚ أن مًْك حؼ افًبد راجٌح ، اهلل تًٚػ، وفُـ دٚ ـٚن وجقهبٚ بىريؼ ادامثِٜ

ڭ  ڭ  چ : ان بحسٛ اإلمُٚن، ـام وؿًٝ اإلصٚرة إفٔف ذم ؿقفف تًٚػْز وجقهبٚ فِجُ 

فًٍق وآظتٔٚض بىريؼ افهِح بٚدٚل ـام ، وهلذا جرى ؾٔف اإلرث وا( )چڭ  ۇ   

 .ذم حَقق افًبٚد

ل ٕحق وامن افديٜ، وبدل ؾٓق أـثر مـ أن حُي ، ( )وأمٚ مٚ يُقن حمض حؼ افًبٚد

 .ادتِػ، وادٌهقب، ومٚ أصبف ذفؽ

 .ػوخَِ  وهذه احلَقق ـِٓٚ تنتّؾ ظذ أصؾٍ 

ذم  داً يُقن اإلؿرار مستِْ  افتهديُؼ واإلؿراُر، ثؿ ؿد :بف اإليامن ( )ؾٕٚصؾ ؾٔام يثبٝ

مَٚم افتهديؼ، ثؿ افتهديؼ واإلؿرار مـ إبقيـ ُيثبِٝ اإليامن  ظذ إٔف ؿٚئؿٌ  ( )هحؼ ادُرَ 

                                                   

 . وأمٚ مٚ(: ط)ذم  ( )

 . وهق افَسؿ افثٚفٞ مـ أؿسٚم احلَقق ( )

 . ؾْحق(: ط)ذم  ( )

 (. ب/ 3 )د : هنٚيٜ ( )

 . 79 مـ أيٜ : شقرة افبَرة (1)

 . سٚم احلَققوهذا افَسؿ افرابع مـ أؿ ( )

 . ثبٝ(: ط)ذم  (7)

  .ادَُره افُٚؾر: ذم هٚمش إم ( )

األحكبو 

انزً ٌُغهَّت 

فٍهب حك 

 انعجبد

األحكبو 

انخبنصخ 

 نحك انعجبد
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 م وأشبٚهبٚ، وظِِٓٚ، وذوضٓٚ، وظالمتٓٚبٚب أؿسٚم إحُٚ

، ثؿ تبًٜٔ افدار ذم ( )ظـ افتهديؼ واإلؿرار ذم حَف ٌػ ذم حؼ افقفد افهٌر ظذ إٔف خَِ 

تبًٜٔ إبقيـ ذم ظـ  ٌػ خَِ ، إػ دار اإلشالم وحده ( )وأخرج بل صٌراً حؼ افذي ُش 

 خٌِػ  ،ذم دار احلرب سؿ أو بٔع مـ مسِؿٍ إذا ؿُ  ( )، ثؿ تبًٜٔ افسٚيب( )ثبقت حُؿ اإليامن فف

 .( )هذ ظِٔفظـ تبًٜٔ افدار ذم ثبقت حُؿ اإليامن فف حتك إذا مٚت يُ 

وـذفؽ ذم ذائط افهالة، ؾ٘ن مـ ذائىٓٚ افىٓٚرة، وإصؾ ؾٔف افقوقء أو 

ظـ إصؾ ذم حهقل افىٓٚرة افتل هل ذط افهالة  تّٔؿ يُقن خًٍِٚ ، ثؿ اف( )آؽتسٚل

 .( )ذم ؿقل ظِامئْٚ مىٌِؼ  ، وهق خٌِػ ( )چڈ  ژ  ژ    چ : ؿٚل تًٚػ، بف

رضوري   هق خٌِػ : وظْد افنٚؾًل
ًتز افتّٔؿ ؿبؾ دخقل افقؿٝ ذم ، وهلذا مل يَ ( )

ِػ ـ؛ ٕٕف خ(  )دٍ ـواح بتّٔؿٍ  (  )، ومل جيّقز أداء افٍروغ(  )ٜـحؼ أداء افٍريو

                                                   

 .  1 / ؛ افِبٚب،  3 /7بدائع افهْٚئع، : يْير ( )

 . أ/1  : بدايٜ ( )

 .   / ؛ ادحٔط افزهٚين، 1  / ؛ افبْٚيٜ،  3 /7بدائع افهْٚئع، : يْير ( )

 . افٌٚزي :أي: ذم هٚمش إم ( )

 . 9  / ؛ حٚصٜٔ ابـ ظٚبديـ،    / ؛ افبْٚيٜ،  3 / ئؼ، افبحر افرا: يْير (1)

 (. أ/   )ف : هنٚيٜ ( )

 .  مـ أيٜ : شقرة ادٚئدة (7)

 .    / ؛ حٚصٜٔ ابـ ظٚبديـ،    / ؛ افبحر افرائؼ،  1 / ؛ افبْٚيٜ،   / حتٍٜ افٍَٓٚء، : يْير ( )

 .  9/ ؛ مٌْل ادحتٚج، 1 /  ؛ ادٓذب،   / ؛ احلٚوي،   / ادًرؾٜ، . إم، ط: يْير (9)

 .    / ؛ هنٚيٜ ادحتٚج، 31 / ؛ مٌْل ادحتٚج، 73 / ؛ ادجّقع،    / احلٚوي، : يْير (3 )

 . افٍريوتغ(: ط)ذم  (  )

  . 3 / ؛ مٌْل ادحتٚج، 7  / ؛ ادجّقع، 1  / ؛ احلٚوي، 7 / ادًرؾٜ، . إم، ط: يْير (  )

انخالف ثٍن 

انحنفٍخ 

وانشبفعٍخ 

فً انزًٍى 

هم هى ثذٌل 

أو , يطهك

ثذُل 

 ضزورح؟
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 بٚب أؿسٚم إحُٚم وأشبٚهبٚ، وظِِٓٚ، وذوضٓٚ، وظالمتٓٚ

ؾٔنسط ؾٔف حتَؼ افرضورة بٚحلٚجٜ إػ إشَٚط افٍرض ظـ ذمتف، وبٚظتبٚر ، ( )رضورةٍ 

 ٍٜ ز افتّٔؿ فِّريض افذي ٓ خيٚف اهلالك ظذ أخرى، ومل جيقِّ  تتجدد رضورةٌ  ـؾ ؾريو

ٍٕسف؛ ٕن حتَؼ افرضورة ظْد خقف اهلالك ظذ ٍٕسف، وجّقز افتحري ذم إٕٚءيـ أحدمهٚ 

ومع ، ؛ ٕن افرضورة ٓ تتحَؼ مع وجقد ادٚء افىٚهر ظْده( )خر ٕجٌس وأ ( )ٚهرٌ ض

؛ ٕن ( )ط ضِٛ ادٚءوَذَ ، افتّٔؿ ( )ؾروف ( )ؾال يُقن، رجٚء افقصقل إفٔف بٚفتحري

 .افرضورة ؿبؾ افىِٛ ٓ تتحَؼ

 احلُؿ بف ظذ افقجف ( )ذم حٚل افًجز ظـ إصؾ، ؾٔثبٝ مىٌِؼ  هق بدٌل : وظْدٕٚ

 .افذي يثبٝ بٕٚصؾ مٚ بَل ظجزه

 .( )ظـ ادٚء افساب خٌِػ : ( )ثؿ ظذ ؿقل أيب حٍْٜٔ وأيب يقشػ رمحٓام اهلل

 .(  )ظـ افقوقء افتّٔؿ خٌِػ : وظْد حمّدٍ 

                                                   

 . رضوري: (ط)ذم  ( )

 (. 97 / ) ط: هنٚيٜ ( )

، حِٜٔ افًِامء؛ 1  / ، احلٚوي: يْير. وهق أحد افَقفغ ذم ادذهٛ، وؿد صححف افْقوي وؽره ( )

 .   / ، مٌْل ادحتٚج؛ 9  / ، ادجّقع؛   / 

 . تُقن: (ط)ذم ( ) 

 . ؾرؤٜ: (ط)ذم  (1)

 . 7 / ادًرؾٜ، . إم، ط: يْير ( )

 . ؾثبٝ( ط)ذم (7) 

 . ظِٔٓام رمحٜ اهلل: (ط)ذم ( ) 

 . 3 1/ ، افبْٚيٜ؛    / ، تبٔغ احلَٚئؼ؛  1/ ، بدائع افهْٚئع؛   / ، حتٍٜ افٍَٓٚء: ْيري (9)

  .3 1/ ، افبْٚيٜ؛    / ، تبٔغ احلَٚئؼ؛  1/ ، بدائع افهْٚئع؛   / ، حتٍٜ افٍَٓٚء: يْير (3 )

انخالف فً 

انززاة هم 

هى خهٌَف 

, عن انًبء

أو عن 

 انىضىء؟
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 متٓٚبٚب أؿسٚم إحُٚم وأشبٚهبٚ، وظِِٓٚ، وذوضٓٚ، وظال

 ، ؾُٚن؛ ٕن افتّٔؿ خٌِػ ( () )ٓ يٗم ادتقوئغ ( )ظْده، وتيٓر ادسٖفٜ ذم ادتّٔؿ

أن يبْل صالتف ظذ صالة صٚحٛ  ؾ افَقيِّ ادتّٔؿ صٚحٛ اخلِػ، وفٔس فهٚحٛ إص

 .( )ادقملء ( )صالتف ظذ صالة وشجقدٍ  اخلِػ، ـام ٓ يبْل ادهع برـقعٍ 

ظـ ادٚء ذم حهقل افىٓٚرة بف، ثؿ بًد حهقل  افساب ـٚن خًٍِٚ : وظْدمهٚ

بّْزفٜ ادٚشح يٗم ، مْٓام بُامفف ذم حؼ ـؾ واحدٍ  افىٓٚرة ـٚن ذط افهالة مقجقداً 

ذم حٚل وجقد ادٚء، وهق أن خيٚف  رضورةً  ٚشِغ هلذا ادًْك، وؿد يُقن افتّٔؿ خًٍِٚ افٌ

صالة افًٔد أن فق  ( )، أو خيٚف ؾقت( )صالة اجلْٚزة أن فق اصتٌؾ بٚفقوقء ( )ؾقت

 .( )اصتٌؾ بٚفقوقء

                                                   

 . ظْد حمّد(: ط)ذم  ( )

 . ادتقوغ(: د)ذم ( ) 

 .   / ، افٍتٚوى اهلْديٜ؛   / ، درر احلُٚم؛  1 / ، افبْٚيٜ؛ 3  / ، هٚينادحٔط افز: يْير ( )

ٍٝ : ؿقفف ( )  (. د)و( ف: )ذمصالة، ؽر مثب

حٚصٜٔ ابـ ؛ 9  / ، درر احلُٚم؛  9 / ، حتٍٜ افٍَٓٚء؛ 91 / ادًرؾٜ، . ، طادبسقط: يْير (1)

 . 33 / ، ظٚبديـ

 . ؾقات(: ط)ذم  ( )

 . 1  / ، افبحر افرائؼ؛  11/ ، افبْٚيٜ؛  1/ ، بدائع افهْٚئع؛    / ادًرؾٜ، . ، طادبسقط: يْير (7)

 . ؾقات: (ط)ذم  ( )

  .1  / ، افبحر افرائؼ ؛ 11/  ،افبْٚيٜ ؛ 1/ ، بدائع افهْٚئع ؛   / ادًرؾٜ، . ، طادبسقط: يْير (9)
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 بٚب أؿسٚم إحُٚم وأشبٚهبٚ، وظِِٓٚ، وذوضٓٚ، وظالمتٓٚ

حتك فق صذ ، بغ افتّٔؿ وافقوقء بىريؼ افرضورة ثؿ اخلالؾٜ هْٚ ظْد حمّدٍ 

، وإن مل جيد بغ اجلْٚزتغ مـ ( )آخر يِزمف تّٔؿٌ ، أخرى بجْٚزةٍ  لءج ( )ثؿ، ظِٔٓٚ بٚفتّٔؿ

 .مٚ يُّْف أن يتقوٖ ؾٔف ( )افقؿٝ

ظـ ادٚء، ؾٔجقز فف أن يهع ظذ  افساب خٌِػ : وظْد أيب حٍْٜٔ وأيب يقشػ

ة افهال ( )ٓ يٍقتف اجلْٚئز مٚ مل يدرك مـ افقؿٝ مَدار مٚ يُّْف أن يتقوٖ ؾٔف ظذ وجفٍ 

 .( )ظذ جْٚزةٍ 

ممٚ شبؼ ذـره، إٓ أن ببٔٚن ذفؽ يىقل افُتٚب،  ( )وهذا افذي بْٔٚ يتٖتك ذم ـؾ حؼي 

إصؾ، وذط ـقٕف  ( )واحلٚجٜ إػ مًرؾٜ إصؾ هْٚ، وهق أن اخلِػ جيٛ بام بف جيٛ

ًٚ  خًٍِٚ  فألصؾ بّهٚدؾتف حمِف، ثؿ بٚفًجز ظْف يتحقل احلُؿ إػ  أن يًَْد افسبٛ مقجب

ًٚ اخل ًٚ  ،فألصؾ بٚظتبٚر إٔف مل يهٚدف حمِف ِػ، وإذا مل يًَْد افسبٛ مقجب  ٓ يُقن مقجب

 ًٚ ـٚفدمع وافبزاق ، فِقوقء ( )فِخِػ، حتك إن اخلٚرج مـ افبدن إذا مل يُـ مقجب

                                                   

 (. أ/ 3 )د : هنٚيٜ( ) 

، افبحر افرائؼ؛    / ، ادحٔط افزهٚين؛    / ، طادبسق؛   / ، افْتػ ذم افٍتٚوى: يْير ( )

 /    . 

 (. ب/1  ): بدايٜ ( )

 . تٍقتف: (ط)ذم  ( )

، افبحر افرائؼ؛    / ، ادحٔط افزهٚين؛    / ، ادبسقط؛   / ، افْتػ ذم افٍتٚوى: يْير (1)

 /    . 

 . خِػ(: د)و (ف)ذم  ( )

 . جيٛ بف(: ف)ذم  (7)

 (. ب/   )ف : هنٚيٜ ( )
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 بٚب أؿسٚم إحُٚم وأشبٚهبٚ، وظِِٓٚ، وذوضٓٚ، وظالمتٓٚ

 ًٚ ًٚ فِتّٔؿ، وافىالق ؿبؾ افدخقل َدَّ  وافًرق ٓ يُقن مقجب -ٚ هق إصؾ دَِ  ٚ مل يُـ مقجب

ًٚ  -( )ؿراءوهق آظتداد بٕٚ وهق آظتداد بٕٚصٓر، ، ظْف ٌػ دٚ هق خَِ  ٓ يُقن مقجب

ًٜ وافّٔغ افهٚدؿٜ دَّ  ًٜ  ٚ مل تُـ مقجب َِ  ( )دٚ هق فِتٍُر بٚدٚل ٓ تُقن مقجب ، ظْف ٌػ خ

 ًٜ وهق افز -فألصؾ  وهق افتٍُر بٚفهقم، وافّٔغ افٌّقس ظْدٕٚ دٚ مل تًَْد مقجب

ًٜ  ( )ًَْدتٓ  -تهقر افز ( )فٔس ؾٔٓٚ ؾي ؤٍٝ إػ حمأُ  ( )بٚظتبٚر إٔف  ( )دٚ هق خٌِػ  مقجب

ًٜ دَّ ، افسامء وٕحقه ، وافّٔغ ظذ مسِّ ( )وهق افٍُٚرة دهٚدؾتٓٚ ؛ فِز ٚ إًَدت مقجب

ًٜ ، حمِٓٚ  ـْ مَ  ، وؿد تَدم بٔٚن هذا ذم( )ظـ افز وهق افٍُٚرة دٚ هق خٌِػ  ـٕٚٝ مقجب

خر مـ مٚ ٓ يُّْف أن يهع ؾٔف، ؾ٘ن اجلزء أ مَدار أشِؿ ذم آخر افقؿٝ بًدمٚ بَل مْف

ًٚ َِ ٚ َص افقؿٝ دَّ  ًٚ  ،ٕداء افهالة ح أن يُقن مقجب ظْف وهق  دٚ هق خٌِػ  صِح مقجب

 .( )افَوٚء

                                                   

 مجع ُؿرْ : إؿراء ( )
ٍ
 . مْٓام ، وهق احلد افٍٚصؾ بغ افىٓر واحلٔض افذي يَبؾ اإلوٚؾٜ إػ ـؾي ء

 . 3 1: ص، افتقؿٔػ ظذ مٓامت افتًٚريػ: يْير

 (.  9 / )ط : هنٚيٜ ( )

 . وهل إٕسٛ. أهنٚ(: د)و( ط)ذم  ( )

 . ؾٔف(: ط)ذم  ( )

  .(د)و (ط)وادثبٝ مـ ، يًَْد(: ف)إم وذم  (1)

 . ظْف: (ط)ذم بًدهٚ  ( )

  . 3 / ، تبٔغ احلَٚئؼ؛  7/ ، اهلدايٜ؛  / ، بدائع افهْٚئع؛ 7  / ادًرؾٜ، . ، طادبسقط: يْير (7)

، تبٔغ احلَٚئؼ؛   /1، ؾتح افَدير؛   / ، بدائع افهْٚئع؛ 9  / ادًرؾٜ، . ، طادبسقط: يْير ( )

 /  1 . 

، درر احلُٚم؛ 9  / ، افبحر افرائؼ؛  9/ ، بدائع افهْٚئع؛   / ٜ، ادًرؾ. ، طادبسقط: يْير (9)

= 
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 بٚب أؿسٚم إحُٚم وأشبٚهبٚ، وظِِٓٚ، وذوضٓٚ، وظالمتٓٚ

ًٚ  ( )إذا جٚء ادنٓقد بَتِف: وظذ هذا إصؾ ؿٚل أبق يقشػ وحمّدٌ  رجع  ( )أو، حٔ

ؾٚختٚر ول افَتٔؾ توّغ افنٓقد، ؾ٘هنؿ ، بًد اشتٍٔٚء افَهٚص افنٓقد وافقل مجًًٔٚ 

بىريؼ  ( )وهق افوامن افذي فزمٓؿ-؛ ٕن افسبٛ ( )يرجًقن ظذ افقل بام يوّْقن

ممٚ حيتّؾ أن يُقن  -وهق افدم-فِِّؽ ذم ادوّقن، وادوّقن  ٌٛ مقجِ  -افًدوان

ِّقك دـ ، أٓ ترى أن ٍٕس مـ ظِٔف افَهٚص ذم حُؿ افَهٚص ـٚد( )ذم اجلِّٜ ممِقـًٚ 

ًٚ  ( )دهٚدؾتف؛ فألصؾ فف افَهٚص، ؾ٘ذا إًَد افسبٛ مقجبًٚ  ، فِخِػ حمِف يًَْد مقجب

افديٜ ظْد افًجز ظـ إثبٚت مٚ هق إصؾ وهق افَهٚص، بّْزفٜ مـ ؽهٛ  ( )وهق

َّّ ؾٌَه ، مدّبراً  َٛ بف مْف آخر وأبؼ مـ يده، ثؿ و إول، ؾٕ٘ف يرجع ظذ  ـ ادقػ افٌٚص

ًٚ ( )وإن مل يِّؽ اددّبر، فوامنافٌٚصٛ افثٚين بٚ فألصؾ  ، وفُـ دٚ إًَد افسبٛ مقجب

 .مَٚمف بّهٚدؾتف حمِف يثبٝ اخلِػ ؿٚئامً 

                                                   

 /1 .  

د بَتِف: ذم هٚمش إم ( ) ِٓ  . أي افرجؾ افذي ُص

 . بدل أو. و(: ف)ذم ( ) 

؛ جمّع افوامٕٚت،  17/ ؛ افدر ادختٚر، 7  /7؛ افبحر افرائؼ،    /  ادًرؾٜ، . ادبسقط، ط: يْير ( )

 /7   . 

 . أي افنٓقد: إمذم هٚمش  ( )

ؾِّٔؽ افنٓقد افدم، وإذا مُِقا افدم وؿد أتِػ افَٚتؾ مُِٓؿ، ؾقجٛ افوامن ظذ : ذم هٚمش إم (1)

 . افَٚتؾ

 . دهٚدؾٜ(: ط)ذم  ( )

 (. أ/   : )بدايٜ (7)

  .9  /1؛ افٍتٚوى اهلْديٜ،  9 /7؛ ؾتح افَدير،  1 / تبٔغ احلَٚئؼ، : يْير ( )
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 بٚب أؿسٚم إحُٚم وأشبٚهبٚ، وظِِٓٚ، وذوضٓٚ، وظالمتٓٚ

ّّ مٗجؾٍ  وـذفؽ صٓقد افُتٚبٜ ببدلٍ  ـٚن هلؿ ، ْٛٓؿ ادقػ ؿّٜٔ ادُٚتَ ، إذا رجًقا ؾو

ًٚ ( )ٛ ببدل افُتٚبٜأن يرجًقا ظذ ادُٚتَ  وهق ادِؽ - ( )فألصؾ ؛ ٕن افسبٛ ؿد تَرر مقجب

فقجقد  -وهق افرجقع ببدل افُتٚبٜ-بف اخلِػ  ( )دهٚدؾتف حمِف، ؾٔثبٝ -ذم ادوّقن

 .افًجز ظام هق إصؾ، وهق مِؽ افرؿبٜ بٚظتبٚر ؿٔٚم افُتٚبٜ

، ومـ ي ب٘تالف افٍْس حُامً د مـ افنٓقد افتًدِّ جِ ؿد وُ : وأبق حٍْٜٔ رمحف اهلل يَقل

ٌٜ ًٜ افقل افتًدي ب٘تالف افٍْس حََٔ بغ احلُّل واحلََٔل ذم حُؿ  ، وادسٚواة ثٚبت

ًٜ افوامن، ثؿ إذا اختٚر توّغ ادتِِ    -وهق افقل- ( )ػ حََٔ
ٍ
؛ مل يرجع ظذ افنٓقد بقء

ٓ : ـ بجْٚيتف مـ حٔٞ اإلتالف، ؾُذفؽ إذا اختٚر توّغ افنٓقد، ؿِِّْٚ ٕٕف َو 

وأخذ ، ا صٓدوا بٚفَتؾ اخلىٖٕهنؿ وّْقا بجْٚيتٓؿ، بخالف مٚ إذ؛ يرجًقن ظذ افقل

ظذ مـ أفزمف افَٚيض  ( )وجقب افوامن هْٚك بٚظتبٚر متِؽ ادٚل ( )افديٜ؛ ٕن ( )افقل

فف، وإذا وّـ افنٓقد ـٕٚقا هؿ  وادِّقك شٚملٌ  ،افديٜ، ؾ٘ذا وّـ افقل ـٚن هق ادتِّؽ

                                                   

؛ افٍتٚوى    /7؛ افبحر افرائؼ، 117/ ؛ ادحٔط افزهٚين،   /7 ادًرؾٜ، . ط ادبسقط،: يْير ( )

 .    / اهلْديٜ، 

 (. د: )فألصؾ، فٔس ذم: ؿقفف ( )

 . ؾثبٝ(: ط)ذم  ( )

 (. 99 / )ط : هنٚيٜ ( )

 (. ف: )افقل، فٔس ذم: ؿقفف (1)

 (. أ/9  )ف : هنٚيٜ ( )

  (.ب/ 3 )د : هنٚيٜ(7) 
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 بٚب أؿسٚم إحُٚم وأشبٚهبٚ، وظِِٓٚ، وذوضٓٚ، وظالمتٓٚ

جًقن ظِٔف بام ؾر، إػ حٚجتف ( )أو ؿد سؾف، ( )ذم يد افقل افذيـ متُِقا وادِّقك

 .ادًْك ( )مُِقه هلذا

ًٚ : ؿقهلام ِّؽ بٚفوامن ؛ ٕن افدم ٓ يُ فألصؾ، ممْقعٌ  إن افسبٛ هْٚ إًَد مقجب

ٓ يِّؽ ٍٕس مـ ظِٔف افَهٚص، وإٕام يستقؾٔف  افقلُّ ، ، وذم افَهٚص افذي ؿٚٓبحٚلٍ 

إذا  ،ل حَف إػ افبدل، وٓ يتحق( )بىريؼ اإلبٚحٜ، وهلذا مل يُـ فف حؼ آشتٍٔٚء ذم احلرم

ًٚ  ،فِِّؽ ، وإذا مل يُـ حمالً ظِٔف افَهٚص طِامً  ـْ مَ  َؾ تِ ؿُ   ظرؾْٚ أن افسبٛ مٚ إًَد مقجب

؛ ِّؽ مل يُـ إجيٚب افوامن فِنٓقد ظذ افقل أيوًٚ فألصؾ، وفق ـٚن افدم بّحؾ أن يُ 

أتٍِف  ظِٔٓؿ مِؽ افدم، وإتالف مِؽ افدم ٓ يقجٛ افوامن، شقاءٌ  ًٍٚ ٕٕف صٚر متِِ 

 ًٜ ؾٕ٘ف ٓ يوّـ دـ فف افَهٚص ، ؾ مـ ظِٔف افَهٚصتَ ، أٓ ترى أن مـ ؿَ أو حُامً  حََٔ

 ًٚ  .صٔئ

، مْٓؿ صٔئًٚ  ٓ يوّـ أحدٌ  ،ظذ افًٍق ( )هوادُرِ  ،وـذفؽ صٓقد افًٍق إذا رجًقا

 ، وبف ؾٚرق اددّبر وادُٚتٛ؛ ٕن هْٚك مٚ( )دـ فف افَهٚص ( )وإن أتِػ مِؽ افدم افثٚبٝ

                                                   

 . ومهٚ بًّْك واحد. ػادق(: ط)ذم  ( )

 . سؾقا(: ف)ذم  ( )

 . هبذا(: ف)ذم  ( )

: ص، اجلٚمع افهٌر: يْير. َتؾ ؾٔف إمجٚظًٚ ؾٕ٘ف يُ ، أمٚ إذا إٔنٖه ؾٔف، إذا مل يُـ إٕنٚء افَتؾ ذم احلرم ( )

 . 1  / ، حٚصٜٔ ابـ ظٚبديـ؛ 7 1/ ، افدر ادختٚر؛    / ، افْتػ ذم افٍتٚوى؛ 7 1

 . ادُره أو(: ط)ذم  (1)

 (. ب/   ): بدايٜ ( )

، افدر ادختٚر؛ 7  /7، افبحر افرائؼ؛    /7، بدائع افهْٚئع؛ 7/7 ادًرؾٜ، . ، طادبسقط: يْير (7)

1/13  . 
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 بٚب أؿسٚم إحُٚم وأشبٚهبٚ، وظِِٓٚ، وذوضٓٚ، وظالمتٓٚ

ًٚ  -وهق مِؽ افرؿبٜ ذم ادقوع افذي يُقن ثٚبتًٚ -ق إصؾ ه وامن خٍِف  يُقن مقجب

وهق - ثؿ مل يًّؾ فًٚرضٍ ، فألصؾ ظْد اإلتالف، ؾُذفؽ إذا إًَد افسبٛ مقجبًٚ 

ًٚ : ؿِْٚ -افتدبر وافُتٚبٜ ؾرجع ، وهق افَّٜٔ وبدل افُتٚبٜ، ( )هق خٌِػ  ( )مٚ يُقن مقجب

 .( )، واهلل أظِؿ( )هبام

 

  

                                                   

 . دٚ(: ط)ذم  ( )

 . خٍِف(: ط)ذم  ( )

 (. 33 / )ط : هنٚيٜ ( )

ٍٝ واهلل أظِؿ، : ؿقفف ( )  . (د)و( ط)و( ف)ذم  ؽر مثب



 

 

555 

 

 ؾهؾ افسبٛ

 ( )ؾهؾ

 افسبٛ  ؾهؾ

ًٜ : ؾَْقل، وأمٚ افُالم ذم افَسؿ افثٚين ؿٚل ، ( )ءافىريؼ إػ افق: تٍسر افسبٛ فٌ

بًّْك افبٚب،  ( )هق: وؿٔؾ. ( )ضريًَٚ : أي، ( )چپ  پ  پ پ  ڀ    ڀ  ڀ چ: تًٚػ

أبقاهبٚ: أي: ( )چگ گ گڳ   ڳچ : ؿٚل تًٚػ
( )

ؿقل  ( )، ومْف

هرٍ زُ 
( )

: 

                                                   

 (. ذم بٔٚن افُالم ذم افَسؿ افثٚين: )ظْقان فٍِهؾ ٕهف(: ط)ذم  ( )

 . "شبٛ"؛ فسٚن افًرب، مٚدة  3 / منٚرق إٕقار، : يْير(  )

 . 1  –   : شقرة افُٓػ(  )

 . ظـ جمٚهد( 91/  )رواه افىزي ذم تٍسره (  )

 فًِقم افتْزيؾ ؛ افتسٓٔؾ9 1/ ، ٓبـ ظىٜٔ ؛ ادحرر افقجٔز99 /1مًٚمل افتْزيؾ فِبٌقي، : ويْير 

 .  9 /1؛ تٍسر ابـ ـثر،  7 / ، ٓبـ جزي

 . هل(: د)و( ف)ذم  (1)

 . 7  -   : شقرة ؽٚؾر(  )

بسْده ظـ ؿتٚدة، وٕسبف ابـ ـثر ذم تٍسره (    /   )رواه ابـ جرير ذم تٍسره جٚمع افبٔٚن ( 7)

 . إػ شًٔد بـ جبر وأيب صٚفح(    /7)

 . ومـ ؿقل(: ف)ذم ( ) 

هق ُزهر بـ أيب ُشِّك ربًٜٔ بـ ريٚح ادزين، حُٔؿ افنًراء ذم اجلٚهِٜٔ، صٚحٛ ادًَِٜ ادنٓقرة،  (9)

 . بسْٜ مبًٞ افْبل  تقذم ؿبؾ

؛ إظالم 7  / ؛ افنًر وافنًراء ٓبـ ؿتٔبٜ،  1/ ضبَٚت ؾحقل افنًراء، : يْير ذم ترمجتف 

 .  1/ فِزرـع، 

رعزٌف 

 انسجت نغخ



 

 

555 

 

 ؾهؾ افسبٛ

  وفق ٕٚل أشبَٚب                      ........................
ِ
 ( )ؿِ َِّ بُس  افسامء

  ( )چخت  مت  ىت    يت  چ : هق بًّْك احلبؾ، ؿٚل تًٚػ: وؿٔؾ. أبقاهبٚ: أي 

وهق ضريؼ ، واحدٍ  يرجع إػ مًًْك  ( )، وافُؾ( )مـ شَػ افبٔٝ بحبؾٍ : يًْل، أيٜ

 .( )ءافقصقل إػ افق

ًٚ فِقصقل إػ احلُؿ ادىِقب مـ ؽر  رةٌ ظبٚ: وذم إحُٚم افسبٛ ظام يُقن ضريَ

، بّْزفٜ ضريؼ افقصقل إػ مُٜ، ؾ٘ن ( )وفُْف ضريؼ افقصقل إفٔف، أن يُقن افقصقل بف

                                                   

َِّٜ زهر ادنٓقرة. . [ٚب أشبٚب ادْٚيٚ يِْْفومـ ه: ]هذا ظجز افبٔٝ، وصدره(  )  . ، وهق وّـ مً

 . 3 : ذح ديقان زهر، ص: يْير 

 . 1 مـ أيٜ : شقرة احلٟ(  )

 . 3  /  ؛ هتذيٛ افٌِٜ،  3 /1؛ تٍسر ابـ ـثر، 3 1/  جٚمع افبٔٚن، فِىزي، : يْير(  )

 . ؾٚفُؾ(: ط)ذم  ( )

؛ افُِٔٚت فٍُِقي،    : ؛ ادهبٚح ادْر، ص1  / فهحٚح، ؛ ا3  /  هتذيٛ افٌِٜ، : يْير( 1)

 . 91 : ص

، (   / )هذا تًريػ افسبٛ ذم آصىالح ظْد ادهْػ رمحف اهلل، وزاد ظِٔف صٚحٛ ادْٚر (  )

 . وٓ ُيًَؾ ؾٔف مًٚين افًِؾ: ظبٚرة(  13 / )وافسٌْٚؿل ذم افقاذم 

افقصػ افيٚهر ادْوبط افذي يُقن : ْٚبِٜ بٖٕفوظرؾف مًيؿ افنٚؾًٜٔ ومجٓقر ادٚفُٜٔ وبًض احل

ًٚ فِحُؿ  . مٚ يِزم مـ وجقده افقجقد، ومـ ظدمف افًدم فذاتف: وؿٔؾ. مْٚض

؛ ذح    / ؛ ـنػ إهار فِْسٍل، 7  / ؛ اإلحُٚم فممدي، 71 / ادستهٍك، : يْير

الل وحٚصٜٔ ؛ مجع اجلقامع مع ذح اجل1  / ؛ ذح خمتك افرووٜ،   : تَْٔح افٍهقل، ص

؛ ـٚصػ مًٚين افبديع فِناج اهلْدي،    / ؛ ـنػ إهار، فِبخٚري،    / افًىٚر، 

 . 1  / ؛ ذح افُقـٛ،  / ؛ افبحر ادحٔط،  9 / 

رعزٌف 

انسجت 

 اصطالحب  
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 ؾهؾ افسبٛ

تقصؾ إفٔٓٚ مـ ذفؽ افىريؼ ٓ بٚفىريؼ، وفُـ يُ  ( )افقصقل إفٔٓٚ يُقن بّق ادٚر ذم

 .إفٔٓٚ ذفؽ افىريؼ ظْد ؿهد افقصقل

وفُـ ٓ ، فِقصقل إػ ؿًر افبئر أو إػ ادٚء افذي ذم افبئر ؾٕ٘ف ضريٌؼ ؛ وـذفؽ احلبؾ

 .بٚحلبؾ ( )بٚحلبؾ بؾ بْزول افْٚزل أو اشتَٚء افْٚزح

 ًِ ًٜ ادٌرة بحِقهلٚ حُؿ احلٚل، ومْف شّل ادرض ظِ : ؾٓل، ( )ِٜوأمٚ تٍسر اف ؛ ( )ِ

ًٜ  ( )ن بحِقهلٚ بٚفنخص يتٌر حٚفف، ومْف شّلٕ ن بحِقفف بٚدجروح ٕ؛ اجلرح ظِ

 .( )يتٌر حُؿ احلٚل

 ًِ ل ّّ ، وهلذا ُش ( () )مْف ٓ ظـ اختٔٚرٍ  ( )بف ييٓر أثره ؾٔام حؾَّ  حٚدٌث : ِٜوؿٔؾ اف

ًٜ  اجلرُح  ًٜ ، وٓ يُ ظِ  .بٚدجروح ، وٕٕف ؽر حٚلي ٕٕف يًٍؾ ظـ اختٔٚرٍ ؛ سّك اجلٚرح ظِ

                                                   

 . وذم(: ط)ذم  ( )

ََٕزح افبئر(  ) ََٕزح، و ََٕزَحٝ افدار: اشؿ ؾٚظؾ مـ  دت: اشتَك مٚءهٚ، و ًُ افًغ، : ذم "ٕزح"يْير مٚدة . َب

 . 77 : ؛ خمتٚر افهحٚح، ص   / ؛ ادحُؿ وادحٔط إظيؿ،    / 

حسٛ تًريػ -أورد ادهْػ تًريػ افًِٜ هْٚ؛ فبٔٚن افٍرق بْٔٓٚ وبغ افسبٛ، وخالصٜ افٍرق بْٔٓام (  )

 . أن افًِٜ هلٚ تٖثٌر ذم احلُؿ وافسبٛ ٓ تٖثر فف -ادهْػ

 . ر افهحٚحافًغ؛ مجٓر افٌِٜ؛ خمتٚ: ذم "ظِؾ"يْير مٚدة (  )

 . يسّك(: ط)ذم  (1)

 . 3  : افتًريٍٚت فِجرجٚين، ص: يْير(  )

 (. ب/9  )هنٚيٜ ف  (7)

 . ظْف(: د)و( ف)ذم (  )

َِّٜ: ، ؿٚل(ظِؾ: ، مٚدة  / )ًْك ظْد صٚحٛ افًغ جٚء ٕحق هذا اد( 9) ًِ ُؾ صٚحبف ظـ : اف ٌَ حدٌث َيْن

  .تٚر افهحٚحمجٓر افٌِٜ؛ خم: ذم "ظِؾ"مٚدة : ويْير ـذفؽ. وجٓف

رعزٌف 

 انعهخ نغخ
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 افسبٛؾهؾ 

ٌ  مًًْك : افًِٜ: ( )وذم أحُٚم افؼع حُؿ احلٚل بحِقفف  ( )ذم افْهقص هق مٌرِّ

، ( )ش بّثؾٍ  ( )احلْىٜ بٚحلْىٜ مثٌؾ  »: ؿقفف  ، ؾ٘نَّ ( )قؿػ ظِٔف بٚٓشتْبٚطيُ ، بٚدحؾ

ذم  مٗثراً  وهق ـقٕف مُٔالً ، هبٚ هق حٚل   وفُـ ذم احلْىٜ وصٌػ ، بٚحلْىٜ ؽر حٚلي 

ًٜ ، ويتٌر حُؿ احلٚل بحِقفف، ادامثِٜ  ( )ّؾ ٚ مل حَيُ َدَّ  حلُؿ افربٚ ؾٔف، حتك إٕف ؾُٔقن ظِ

 ( )بؾ يبَك بًد هذا افْص، ٓ يتٌر حُؿ افًَد ؾٔف ،افَِٔؾ افذي ٓ يدخؾ حتٝ افُٔؾ

 .ظذ مٚ ـٚن ظِٔف ؿبِف

 ٌٜ ٌٜ  وـذفؽ افبٔع ظِ ًٚ، وافُْٚح ظِ ًٚ، وافَتؾ فِحؾِّ  فِِّؽ ذظ ٌٜ  ( )ذظ  افًّد ظِ

 ًٜ ًٚ، بٚظتبٚر أن افؼع جًِٓٚ مقجب أن  ( )ٕحُٚم، وؿد بْٔٚهلذه ا فقجقب افَهٚص ذظ

                                                   

دار . ؛ ؿقاضع إدفٜ، ط  : ؛ ادْٓٚج فِبٚجل، ص71 / ٕيب يًذ،  افًدة: يْير ذم تًريػ افًِٜ (  )

 .     / ؛ جٚمع إهار، 7  / ؛ مٔزان إصقل،  7 / افُتٛ افًِّٜٔ، 

 . وهق مٌر(: د)وهق تٌر، وذم (: ط)و( ف)ذم  ( )

 .آشتخراج: آشتْبٚط(  )

؛ تٍسر ابـ ـثر،  7 : ؛ خمتٚر افهحٚح، ص 9 /9ادحُؿ وادحٔط إظيؿ، : ذم "ٕبط"يْير مٚدة 

 /    . 

 . صقابمثاًل، وـالمهٚ : (ط)ذم  ( )

  . 1 : تَدم خترجيف ذم بدايٜ بٚب افَٔٚس، ص( 1)

 (.  3 / )ط : هنٚيٜ ( )

 (. أ/ 3 )د : هنٚيٜ(7) 

 (. أ/7  : )بدايٜ ( )

 . 3  :ذم ؾهؾ افرــ، ص( 9)

رعزٌف 

انعهخ 

 اصطالحب  
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 ؾهؾ افسبٛ

ًٜ  ( )افًِؾ افؼظٜٔ إٓ أن ذفؽ ، ( )ادقجٛ فِحُؿ هق اهلل ( )ؾٕ٘ام، بذواهتٚ ٓ تُقن مقجب

 ٌٛ ًٜ ، ذم حَْٚ اإلجيٚب ؽٔ فقجقب  ؾجًؾ افؼع إشبٚب افتل يُّْْٚ افقؿقف ظِٔٓٚ ظِ

ًٚ، وهق  ًٜ ؾٓذه افًِؾ ٓ تُقن مقجب، احلُؿ ذم حَْٚ فِتٔسر ظِْٔٚ، ؾٖمٚ ذم حؼ افؼع صٔئ

ًٜ ، مٚتٜٕير اإل ًَ ، ؾ٘ن ادّٔٝ وادحٔل هق اهلل تًٚػ حََٔ ًٚ إػ افَٚتؾ بًِٜ َِ ثؿ ج ف موٚؾ

 .ظِٔف مـ إحُٚم ( )كبتْافَتؾ ؾٔام يُ 

ًٚ إػ ، وـذفؽ أجزيٜ إظامل، ؾ٘ن ادًىل فِجزاء هق اهلل بٍوِف ثؿ جًؾ ذفؽ موٚؾ

ط بغ ادتقشِّ  ق ادذهٛ ادريضُّ ؾٓذا ه، ( )چہ ھ  ھ ھ چ: ظّؾ افًٚمؾ بَقفف

مـ  ( )مـ إفٌٚء افًّؾ أصاًل، وٓ ـام ذهٛ إفٔف افَدريٜ ( )افىريَغ، ٓ ـام ذهٛ إفٔف اجلزيٜ

 ًٜ  .افًٚمؾ مستبدًا بًِّف ؾِ ًْ وَج ، اإلوٚؾٜ إػ افًّؾ حََٔ

                                                   

 . افؼظل(: د)و( ف)ذم  ( )

 . وإٕام(: د)و( ف)ذم  ( )

 . وإٔف ٓ مقجٛ إٓ اهلل(: ط)جٚءت افًبٚرة ذم  ( )

 . يْبْل(: ط)ذم  ( )

 . 7 مـ أيٜ : شقرة افسجدة( 1)

(  ) ُٜ يَّ ٌٜ  :هؿ افذيـ يَقفقن بٖن افًبد جمبقٌر ذم مجٔع أؾًٚفف، ـٚفرينٜ ذم اهلقاء، واجلزيٜ اثْٚن: اجلَْزِ  متقشى

 ًٚ ٌٜ  تثبٝ فًِبد ـسب  . ٓ تثبٝ ـٚجلّٜٓٔ ذم افًٍؾ ـٕٚصًريٜ، وخٚفه

: ؛ افتًريٍٚت فِجرجٚين، ص  / ؛ ادِؾ وافْحؾ فِنٓرشتٚين،   : اإلبٕٜٚ فألصًري، ص: يْير

 . 33 / ؛ فقامع إٕقار افبٜٓٔ فِسٍٚريْل، 7  

ٓ ؿدر، وأن إمر إٔػ، ويزظّقن أن ـؾ ، وؿٚفقا ؾرؿٜ طٓرت ذم أواخر ظٓد افهحٚبٜ : افَدريٜ( 7)

ظبد خٚفؼ فًٍِف وٓ يرون افٍُر وادًٚيص بتَدير اهلل تًٚػ، يقصٍقن بٖهنؿ جمقس هذه إمٜ، وؿد 

ّٜٔ : تىقروا بًد ذفؽ، وؽِٛ ظِٔٓؿ اشؿ ادًتزفٜ، وإَسّقا إػ ؾرٍق ـثرة، مْٓٚ ّٜٔ واهلذيِ افقاصِ

= 
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 ؾهؾ افسبٛ

ذ ظ ،سّك دفٔاًل أيوًٚ ، وتُ ( )سّك ؿٔٚشًٚ ، وتُ ( )سّك ٕيراً ثؿ هذه افًِؾ افؼظٜٔ تُ 

، قؿػ بف ظذ مًرؾتفمٚ يُ : ، وافدفٔؾ ظذ افقء( )بف ظذ مًرؾٜ احلُؿ ُػ قؿَ مًْك إٔف يُ 

ًٜ  ظذ افْٚر، وافبْٚء دفٌٔؾ  ـٚفدخٚن دفٌٔؾ  سّك جيقز أن يُ  ظذ افبٚين، وفُـ مٚ يُقن ظِ

ًٚ ٓ جيقز أن يُ  ًٜ دفٔاًل، ومٚ يُقن دفٔاًل حمو  ، أٓ ترى أن حدوث إظراض دفٌٔؾ سّك ظِ

ٌٜ : َٚلوٓ جيقز أن يُ ، ( )حدوث إجسٚمظذ  وادهْقظٚت . حلدوث إجسٚم إهنٚ ظِ

ٌٜ : جيقز أن يَٚل ( )ؾال، ظذ افهٕٚع دفٌٔؾ  ، ؾًرؾْٚ أن افدفٔؾ ؿط ٓ يُقن ( )فِهٕٚع إهنٚ ظِ

، وؿد تُقن افًِٜ دفٔالً  ًٜ  .ظِ

                                                   

ّٜٔ وافبؼيٜ، وؽر  . هٚوافّْيٚمٜٔ واخلٚبى

؛ مْٓٚج افسْٜ، 1 / ؛ ادِؾ وافْحؾ فِنٓرشتٚين،    : افٍرق بغ افٍرق فِبٌدادي، ص: يْير

 .  / ؛ صٍٚء افًِٔؾ ٓبـ افَٔؿ،  1 / 

 . ؾٌُر ُيىِٛ بف ظِؿ أو طـ: افْير ذم افؼع(  )

 ؛ ذح 7: ؛ احلدود ذم إصقل ٓبـ ؾقرك، ص  / افقاوح ٓبـ ظَٔؾ، : يْير ذم تًريػ افْير

 .  3 / ؛ ـنٚف اصىالحٚت افٍْقن، 17/ افُقـٛ ادْر، 

ًٚ، ؾَٚل(  ) ًٚ ٓ وجف فف، وإن تسٚمح : اظسض افٌزال ظذ تسّٜٔ افًِٜ ؿٔٚش وتسّٜٔ افًِٜ بّجردهٚ ؿٔٚش

 . 3 : صٍٚء افٌِٔؾ، ص. بًض افٍَٓٚء ب٘ضالؿف

فداظل، وافبٚظٞ، واحلٚمؾ، وادْٚط، افدفٔؾ، واإلصٚرة، وا: ومْٓٚ، ـثرة، ذـرهٚ افزرـق فًِِٜ أشامء(  )

 .    /7، افبحر ادحٔط: يْير. وؽرهٚ

دفٔؾ احلدوث وإظراض هق مستْد ـثٍر مـ ادتُِّغ ذم ٍٕل افهٍٚت ظـ اخلٚفؼ شبحٕٚف، وهق حمؾ (  )

؛  9 / ؛ بٔٚن تِبٔس اجلّٜٓٔ،  1 / مْٓٚج افسْٜ، : يْير. إتَٚد ظْد أهؾ افسْٜ واجلامظٜ

 . 7  / تل بْك ظِٔٓٚ ادبتدظٜ مذهبٓؿ، إصقل اف

 . وٓ(: د)و( ط)و( ف)ذم  (1)

 . تًٚػ(: د)و( ط)و( ف)بًدهٚ ذم  ( )

أسًبء 

 انعهخ
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 ؾهؾ افسبٛ

ًٜ ، طوأمٚ افؼَّ  : أي، ( )فسٚظٜأذاط ا: َٚل، ومْف يُ ( )افًالمٜ افالزمٜ: ؾًّْٚه فٌ

ًٜ  ( )ٓٚظالمتُ   يي ٕٕف ٕهٛ ٍٕسف ظذ زِ ؛ افؼضل: ٓ حمٚفٜ، ومْف افالزمٜ فُقن افسٚظٜ آتٔ

 ٍٜ ٕٕف حيهؾ ؛ ط احلجٚمَذْ : فف، ومْف ؾُٖٕف ٓزمٌ ، ٓ يٍٚرؿف ذفؽ ذم أؽِٛ أحقافف وهٔئ

 ٌٜ ٌٜ  بًٍِف ذم مقوع ادحٚجؿ ظالم ًٜ ٕهنٚ تُقن ؛ افؼوط ذم افقثٚئؼ: ، ومْفٓزم ، ٓزم

ّّ : افًالمٜ افالزمٜ، ومْف: ذم افٌِٜ ( )ؾًرؾْٚ أن افؼط حرف  "إنْ "ك أهؾ افٌِٜ حرف ش

بهٌٜٔ افًٍؾ ، أـرمتؽ: ؿقفف أـرمتْل أـرمتؽ، ؾ٘نَّ  إنْ : افؼط، مـ ؿقل افَٚئؾ فٌره

ًٜ  ِٛ يهر إـرام ادخٚضَ ، إن أـرمتْل: ادٚيض، وفُـ بَقفف ًٜ  ظالم  ِٛ ـرام ادخٚضِ إل ٓزم

ًٚ مـ هذا افقجفإيٚ  .( )ه، ؾُٚن ذض

                                                   

ذط، : ؛ تٚج افًروس، مٚدة9  /7ذط، : ؛ فسٚن افًرب، مٚدة  / ادحُؿ وادحٔط إظيؿ، (  )

 . افالزمٜ، ؾِؿ أؿػ ظِٔف: دون ؿقفف. 31 /9 

 (.  3 / )ط : هنٚيٜ ( )

 . ظالمٚهتٚ(: د)و( ط)و( ف)ذم  ( )

؛ تٍسر  1/  ؛ تٍسر افرازي،    / ؛ افُنٚف، 77 / مًٚين افَرآن فِْحٚس، : يْير

 . افالزمٜ، ؾِؿ أؿػ ظِٔف: دون ؿقفف. 3  /  افَرضبل، 

 (. أ/73 )ف : هنٚيٜ ( )

 :فَٚمقس ادحٔطواجٚء تًريػ افؼط بٚفًالمٜ، وذم ادهبٚح ادْر، ( 3  /  )ذم هتذيٛ افٌِٜ ( 1)

ط بسُقن افراء وؾتحٓٚ، ؾَٚفقا ُط، بسُقن افراء، مًْٚه: ؾّرؿقا بغ افؼَّ ْ ، وافتَِزاُمُف ذم : افؼَّ
ِ
إفزاُم افقء

، ومجًف ِٜ يَى ط، بٚفتحريؽ، مًْٚه. ذوط: افبِٔع وٕحِقه، ـٚفؼَّ َ افًالمٜ، ومْف أذاط افسٚظٜ، : وافؼَّ

ويُّـ أن . 7  / ؛ افَٚمقس ادحٔط، 39 / ، "ذط"ادهبٚح، مٚدة : يْير. أذاط: ومجًف

ف افؼط بٖٕف: ُيَٚل  . افًالمٜ افالزمٜ: إن ادهْػ رمحف اهلل ؿد مجع بغ ادًْٔغ ذم تًريٍف؛ ٕٕف ظرَّ

رعزٌف 

 انشزط نغخ
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 ؾهؾ افسبٛ

ًٚ  ( )وٚف احلُؿدٚ يُ  اشؿٌ : افؼط: وذم أحُٚم افؼع إفٔف وجقدًا ظْده ٓ وجقب

ًٚ . ؾٖٕٝ ضٚفٌؼ ، إن دخِٝ افدار: ، ؾ٘ن ؿقل افَٚئؾ ٓمرأتف( )بف جيًؾ دخقل افدار ذض

دخقل حتك ٓ يَع افىالق هبذا افٍِظ إٓ ظْد افدخقل، ويهر افىالق ظْد وجقد اف

ًٚ بف، بؾ افقؿقع بَقفف ًٚ إػ افدخقل مقجقدًا ظْده ٓ واجب ظْد ، إٔٝ ضٚفٌؼ : موٚؾ

وٓ مـ حٔٞ ، افدخقل، ومـ حٔٞ إٕف ٓ أثر فِدخقل ذم افىالق مـ حٔٞ افثبقت بف

ًٜ ، افقصقل إفٔف ًٚ وٓ ظِ إفٔف وجقدًا ظْده  ، ومـ حٔٞ إٕف موٌٚف مل يُـ افدخقل شبب

                                                   

 (. ب/7  : )بدايٜ ( )

افًِّٜٔ، . ؛ ـنػ إهار، ط   / ؛ اإلحُٚم فممدي، 1  /1ادحهقل فِرازي، : يْير(  )

 . 7  / ؛ افبحر ادحٔط، 39 / تقؤح ذم حؾ ؽقامض افتَْٔح، ؛ اف   / 

 . فذاتف وٓ ظدمٌ  مٚ يِزم مـ ظدمف افًدم، وٓ يِزم مـ وجقده وجقدٌ : وظرؾف اجلّٓقر بٖٕف

 : وفِؼط ثالثٜ إضالؿٚت 

ويدخؾ ؾٔف افؼط افًَع، . مٚ يذـره إصقفٔقن مَٚباًل فِسبٛ وادٕٚع، وهق مٚ شبؼ تًريٍف: إول

 . ـؼط افًِؿ احلٔٚة، وافؼط افؼظل، ـؼط افهالة افىٓٚرة

وٕحقهٚ، وهق مٚ ُيذـر ذم أصقل افٍَف مـ  "إن"صٔغ افتًِٔؼ بـ : افؼط افٌِقي، وادراد بف: افثٚين

، [ مـ أيٜ : شقرة افىالق] چڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چ  :ادخههٚت فًِّقم، ٕحق ؿقفف تًٚػ

 . إن دخِٝ افدار، ؾٖٕٝ ضٚفؼ: ؿومٚ ُيذـر ذم افٍَف مـ ؿقهل

ًٚ، وهق افؼط اجلًُع: افثٚفٞ ، ـؼاء افًبد بؼط ـقٕف مُٚتب
ٍ
ُؾ افقء ؿٔدًا ذم رء ًْ  . َج

؛ 3 : ؛ احلدود فِبٚجل، ص 9 / أصقل افبزدوي مع افُنػ، : يْير تًريػ افؼط وإٔقاظف ذمو

؛   : ٔح افٍهقل، صذح تَْ؛    : افتًريٍٚت فِجرجٚين، ص؛    / مٔزان إصقل، 

ذح ؛ 7  / ؛ افبحر ادحٔط،  9  / ؛ جٚمع إهار فُِٚـل، 3  /  اإلحُٚم فممدي، 

 .  7: ص، ؛ اددخؾ إػ مذهٛ أمحد 1 / افُقـٛ ادْر، 

رعزٌف 

انشزط 

 اصطالحب  
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 ؾهؾ افسبٛ

ًٚ ؾٔف، و هلذا ٓ ٕقجٛ افوامن ظذ صٓقد افؼط بحٚل، وإٕام ٕقجٛ ـٚن افدخقل ذض

 .( )افوامن ظذ صٓقد افتًِٔؼ بًد وجقد افؼط إذا رجًقا

َٚم افؼط مَٚم افسبٛ ذم حُؿ افوامن ظْد تًذر إوٚؾٜ اإلتالف إػ وؿد يُ 

ًٚ دٚ يسَط ؾٔف ( )ٕحق حٚؾر افبئر ظذ، افسبٛ ، وهق صٚحٛ ( )افىريؼ يُقن وٚمْ

 يستَر ؾٔف افثَٔؾ، وادحٚلُّ  وهق حمؾ  ، ُٜ ظـ إرضْس حٔٞ إٕف أزال بًٍِف ادُ افؼط مـ 

ًٜ تًذَّ  وفُـ دٚ، ذم حُؿ افؼوط  ُؾ َْ وهق ثِ - ر إوٚؾٜ اإلتالف إػ مٚ هق افسبٛ حََٔ

ًٚ إػ افؼط ذم حُؿ افوامن، حتك فق دؾع افقاؿعَ ًِ ُج  -ادٚر ومنٔف  ذم افبئر  ؾ موٚؾ

                                                   

َِّؼ ظتؼ ظبده، أو ضالق امرأتف افتل مل يدخؾ هبٚ، بدخقل افدار، : صقرة ادسٖفٜ(  ) صٓد صٚهدان إٔف ظ

دخقفف افدار، ثؿ رجع اجلّٔع ظـ افنٓٚدة بًد احلُؿ، ؾتجٛ ؿّٜٔ افًبد وٕهػ وصٓد صٚهدان ب

ًٚ فزؾرادٓر ظذ صٓقد افتًِٔؼ؛ ٕٕف افسبٛ ؛   /7  -  /9ادبسقط فِّهْػ، : يْير. ، خالؾ

 .  1 / تبٔغ احلَٚئؼ، ؛    / آختٔٚر، ؛ 1  / ؛ اهلدايٜ،    / بدائع افهْٚئع، 

 (. ب/ 3 )د : هنٚيٜ( ) 

ًٚ، وإن حٍرهٚ ذم مِؽ: احلُؿ ذم هذه ادسٖفٜ ظْد احلٍْٜٔ(  ) افٌر،  إٔف إذا حٍرهٚ ذم مُِف، ؾال يوّـ صٔئ

ر ؾْٚئف، ؾٔوّـ افديٜ، وتُقن ظذ افًٚؿِٜ، وفٔس ظِٔف ـٍٚرة، وٓ حُيرم ؽأو ذم ضريؼ ادسِّغ ذم 

 -   /1ادًرؾٜ، . دبسقط، ط؛ ا 17/ ادبسقط فِنٔبٚين، : يْير. اإلرث إن ـٚن فف إرٌث مـ ادٔٝ

 . ، تٍهٔؾ وتَسٔؿ بٚظتبٚرات أخرى( 7 / )؛ وذم بدائع افهْٚئع   /7 
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 ن افسبٛ هْٚ صٚفٌح ٕ؛ ( )ؾ٘ن افوامن يُقن ظذ افداؾع دون احلٚؾر ،( )ذم افبئر إٕسٚنٌ 

 .( )وشَْرر هذا ذم ؾهؾ افؼط. إلوٚؾٜ اإلتالف إفٔف

ًٜ  ( )وأمٚ ؛ ظالمٜ افىريؼ: وادْٚرة، وادُٔؾ  ( )ٔؾِ بّْزفٜ ادِ ، ( )فًرِّ ادُ : ؾٓل افًالمٜ فٌ

فف، ومْف شّل ادّٔز بغ إروغ  ٌٜ ٕهنٚ مًرؾ؛ ظالمٜ اجلٚمع: فف، وادْٚرة ٌف ًرِّ ٕٕف مُ 

 افًالمٜ: أي، ( )ش  مْٚر إرضرَّ فًـ اهلل مـ ؽَ  »: مْٚر إرض، ؿٚل  ( )ٚةَّْس مـ ادُ 

 

                                                   

ٍٝ ذم : ؿقفف ( ) ٌٝ ذم افًثامٕٜٔ ، (ط)ذم افبئر، ؽر مثب  . ، ومل يؼ ادحَؼ فذفؽ(أ/ 9 )وهق مثب

؛ افبحر  1 / ؼ، ؛ تبٔغ احلَٚئ71 /7؛ بدائع افهْٚئع،    /  ادًرؾٜ، . ادبسقط، ط: يْير(  )

 . 97 / افرائؼ، 

 (. 3 / )ط : وهل هنٚيٜ .إن صٚء اهلل تًٚػ(: ط)بًدهٚ ذم  ( )

 . أمٚ، بدون افقاو(: ط)ذم  ( )

 .    /  ؛ تٚج افًروس، 9  /  فسٚن افًرب، : ذم "ظِؿ"يْير مٚدة ( 1)

حٚل: وأذاؾٓٚ، وادِٔؾ أيوًٚ مٌْٚر ُيْبْك فِّسٚؾر ذم إٔنٚز إرض : ادِٔؾ(: 1  / )جٚء ذم افًغ (  ) ُْ . ادِ

  ."مٔؾ" ، مٚدة73 : خمتٚر افهحٚح، ص: وادَهقد هْٚ ادًْك إول ـام بْٔف ادهْػ، ويْير. اهـ

 . مـ افسْٚء، وهق افًِق: ادَُسّْٚة: ذم هٚمش إم( 7)

: ادَُسّْٚة: "شْٚ"ة، مٚد ،أهنٚ افًرم، وذم فسٚن افًرب: ، وؾٔف"شْٚ"، مٚدة 9 : خمتٚر افهحٚح، ص: يْير 

ًٚ ذم مًْك افًرم إٔف  . شد  ُيًسض بف افقادي: افًرم، وؾٔف أيو

ـتٚب افهٔد وافذبٚئح، بٚب حتريؿ افذبح فٌر اهلل تًٚػ وفًـ ؾٚظِف، ) أخرجف اإلمٚم مسِؿ ذم صحٔحف (  )

: ؾٖتٚه رجٌؾ ؾَٚلـْٝ ظْد ظع بـ أبك ضٚفٛ، : ، مـ حديٞ أيب افىٍٔؾ ظٚمر بـ واثِٜ ؿٚل(9  1برؿؿ 

ًٚ يُتّف افْٚس، ؽر إٔف ؿد  مٚ ـٚن افْبل : ؾٌوٛ، وؿٚل: ُيِنُّ إفٔؽ؟ ؿٚل مٚ ـٚن افْبل   ُيِنُّ إلَّ صٔئ

فًـ اهلل مـ فًـ وافده، وفًـ اهلل » : ؿٚل: مٚ هـ يٚ أمر ادٗمْغ؟ ؿٚل: ؾَٚل: ؿٚل. حدثْل بُِامٍت أربع

ًٚ، وفًـ اهلل مـ ؽر مْٚر إرض اهلل، وفًـ اهلل مـ آو مـ ذبح فٌر  . شى حمدث

رعزٌف 

 انعاليخ نغخ
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 .( )بغ إروغ ( )ًرف هبٚ افتّٔٔزافتل يُ 

ًٚ افًالمٜ مٚ يُقن مًرِّ : ( )وـذفؽ ذم أحُٚم افؼع فِحُؿ افثٚبٝ بًِتف مـ ؽر  ؾ

ًٚ هلٚأن يُقن احلُؿ مو ًٚ إػ افًالمٜ وجقب ، ظذ مٚ ٕبْٔف ذم ( )وجقدًا ظْدهٚ ( )وٓ ( )ٚؾ

 .( )واهلل أظِؿ، ( )ةٍ دَ ظذ حِ  ؾهؾٍ 

                                                   

 . يًرف بف افتّٔٔز(: د)و( ف)تًرف هبٚ فتّٔٔز، وذم (: ط)ذم  ( )

ُٜ دُمًؾ بغ : اْدََْٚرُ (: 7  /1)، وؾٔف    / افْٓٚيٜ، ٓبـ إثر، : يْير(  ) مَجُْع َمََْٚرٍة، وهل افًالم

يـ  . ظذ أؿىٚره وٕقاحٔف خلِٔؾ أظالُمف افتل رضهبٚ ا: وَمَُْٚر احلَرم. احلدَّ

ذح . مٚ يُقن ظِاًم ظذ افقجقد مـ ؽر أن يتًِؼ بف وجقب وٓ وجقد: وظرؾٓٚ افتٍتٚزاين بٖهنٚ(  )

 . 91 / افتِقيح، 

؛ افقاذم فِسٌْٚؿل،    / ؛ مٔزان إصقل،    : أصقل افبزدوي، ص: ويْير ذم تًريػ افًالمٜ

 . 37  / ؛ جٚمع إهار فُِٚـل،    / افًِّٜٔ، دار افُتٛ . ؛ ـنػ إهار، ط  1 / 

 . هبٚ(: د)ذم ( ) 

 . ٓ، بدون افقاو(: ط)ذم (1) 

ٌٜ ظذ دخقل وؿتٓٚ(  )  . 91 / افتِقيح، . ُيّثؾ هلٚ إصقفٔقن بٕٚذان فِهالة، ؾٓق ظالم

  .99 : ص، تَسٔؿ افًالمٜ ذم ؾهؾ( 7)

ٍٝ ذم : ؿقفف ( )  . إن صٚء اهلل تًٚػ(: ط)ومُٚهنٚ ذم  ،(د)و( ف)واهلل أظِؿ، ؽر مثب

رعزٌف 

انعاليخ 

 اصطالحب
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 تَسٔؿ افسبٛ ( )ذم ؾهؾ
 ؾهؾ أشبٚب إحُٚم 

ٌٜ  اظِؿ بٖن أشبٚب إحُٚم افؼظٜٔ إٔقاعٌ : ؿٚل ريض اهلل ظْف ٌٛ : أربً ٓ  صقرةً  شب

ًٚ جمٚزاً وهق يُ ، مًًْك  ٌٛ سّك شبب ٌٛ وهق يُ ، ومًًْك  صقرةً  ، وشب ًٚ، وشب ًٚ حمو ؾٔف  سّك شبب

 ٌٛ  .( )هق بًّْك افًِٜ صبٜٓ افًِٜ، وشب

                                                   

 . بٔٚن(: ط)بًدهٚ ذم  ( )

واؾؼ ادهُْػ رمحف اهلل ذم تَسّٔف إشبٚب تَسَٔؿ ؾخر اإلشالم افبزدوي، ومهٚ واؾَٚ تَسٔؿ اإلمٚم أبٚ (  )

زيد افدبقد، إٓ إٔف مل يذـر افَسؿ افذي ؾٔف صبٜٓ افًِٜ، وذـر مُٕٚف افسبٛ افذي هق ظِٜ، وهق 

 . قجٛ فِحُؿ بٍْسف ذم افزمٚن افثٚين، ـٚفْهٚب ؿبؾ احلقلاد

 -افنٔخ رمحف اهلل)(:  9 / )واظسض افنٔخ افبخٚري ظذ هذا افتَسٔؿ، ؾَٚل ذم ـنػ إهار 

جًؾ افسبٛ ادجٚزي ِؿساًم، وافسبٛ افذي فف صبٜٓ افًِٜ ؿساًم، وذفؽ يَتيض أن  -يًْل افبزدوي

وفٔس ـذفؽ؛ إذ افسبٛ افذي فف صبٜٓ افًِؾ ؽر افسبٛ ادجٚزي يُقن هذا افَسؿ ؽر ذفؽ افَسؿ، 

ظذ مٚ ذـره افنٔخ ذم آخر افبٚب، ؾُٕٚٝ إؿسٚم ثالثٜ ذم احلََٜٔ، ؾال يستَٔؿ تَسّٔٓٚ ظذ إربًٜ 

وؿد بْٔٚ أول افُتٚب أن افتَسٔؿ بٚظتبٚر . إٓ بٚظتبٚر اجلٜٓ، بٖن جيًؾ أحد إؿسٚم ؿسّغ بٚجلٓتغ

قٌر ذم مثؾ هذه ادقاوع؛ ٕن هذه افتَٚشٔؿ بٚظتبٚر افتًدد ذم اخلٚرج، وافقء افقاحد ٓ اجلٜٓ مٓج

يتًدد ذم اخلٚرج بتًدد اجلٓٚت، وفق اظُتزت اجلٓٚت ؾٔام ٕحـ ؾٔف وإَسؿ بٚظتبٚرهٚ مل تْحك 

، : ، ؾتبغ أن إؿسٚم ذم احلََٜٔ فٔسٝ إٓ ثالثٜ. . إؿسٚم ظذ إربًٜ، بؾ تزيد ظِٔٓٚ ٌٛ حََٔل  شب

ٌٛ جمٚزي، فف صبٜٓ افًِؾ، ـٚفىالق  ٌٛ ذم مًْك افًِٜ، ـَقد افدابٜ، وشب ـدٓفٜ افسٚرق، وشب

 . اهـ. (ادًِؼ

هذه : -بًد أن ذـر تَسٔؿ افدبقد فِسبٛ-(  7 / )وأمٚ افنٔخ افسّرؿْدي ؾَد ؿٚل ذم ادٔزان 

يًْل منٚيخ مٚ وراء افْٓر ـٚدهْػ، . اهـ. افتَٚشٔؿ إٕام تستَٔؿ ظذ ؿقل مـ يَقل بتخهٔص افًِٜ

 . وؾخر اإلشالم افبزدوي رمحٜ اهلل ظذ اجلّٔع

ٌٜ ظـ تَسٔؿ احلٍْٜٔ، وهلأمٚ اجلّٓقر ؾ ًٚ، فُْٓٚ خمتٍِ  : َد ؿّسّقا افسبٛ إػ أربًٜ أؿسٍٚم أيو

= 

ألسبو 

انسجت 

 أرثعخ
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 .مٚ هق ضريؼ افقصقل إػ افقء: أن افسبٛ ( )وؿد بْٔٚ

َٛ افذي يُ  ( )ؾٖمٚ سّك افسب
ًٚ فٍُِٚرة يُ : ؾْحق افّٔغ بٚهلل تًٚػ، ( )جمٚزاً  ( ) سّك شبب

ٍٛ جمٚزًا بٚظتبٚر افهقرة، وهق  ًٚ مًًْك  فٔس بسب ، ؾ٘ن أدٕك حد افسبٛ أن يُقن ضريَ

ٌٜ ( )فِقصقل إػ ادَهقد، وافٍُٚرة بٚفّٔغ إٕام دمٛ بًد احلْٞ مـ احلْٞ  ، وهل مًٕٚ

 ٌٜ ٍٛ فوده وهق افِزُّ  مقجب سّك وفُـ يُ ، ؿبؾ احلْٞ فٍُِٚرة مًًْك  ، ؾًرؾْٚ إٔف فٔس بسب

ًٚ جمٚزاً  ، ( )افِزّ وهق ، ٚرة بًد زوال ادٕٚعٕٕف ضريؼ افقصقل إػ وجقب افٍُ؛ شبب

                                                   

 .، ؾٚفداؾع مبٌٚذ واحلٚؾر متسبٛـ مٚ يَٚبؾ ادبٚذة، ـحٍر افبئر مع افسديٜ 

قه ، ـٚفرمل، ؾٓق ظِٜ اإلصٚبٜ، واإلصٚبٜ ظِٜ زهقق افروح، ؾٚفـ ظِٜ افًِٜ  ّّ رمل ظِٜ افًِٜ، وؿد ش

 .شببًٚ 

كـ افًِٜ بدون ذضٓٚ، ـٚفْهٚب بدون احل  ّّ ًٚ فقجقب افزـٚة: قل، ُيس  .شبب

ـ افًِٜ افؼظٜٔ افُٚمِٜ، وهل ادجّقع ادرـٛ مـ ادَتيض وافؼط وإتٍٚء ادٕٚع ووجقد إهؾ  

 . وادحؾ

افقاذم  ؛   / ؛ ذح خمتك افرووٜ، 77 / ؛ ادستهٍك،    / تَقيؿ إدفٜ، : ْيري

؛ افتحبر  7 / ؛ افتِقيح ظذ افتقؤح، 7/ افبحر ادحٔط،  ؛139 / فِسٌْٚؿل، بتحَٔؼ افٔامين، 

 .    / ؛ ذح افُقـٛ ادْر،   3 / ذح افتحرير، 

  .   : ذم افٍهؾ افسٚبؼ، ص(  )

 (. أ/   : )بدايٜ ( )

ًٚ (: د)ذم  ( )  . شبب

 (. ب/73 )ف : هنٚيٜ ( )

(1 ) ُٞ ُِْػ ؾٔٓٚ، بًّْك: احِلْْ  . أن يًٍؾ ؽر مٚ حِػ أن يًٍِف: هق افرجقع ذم افّٔغ، واخْلُ

 . "حْٞ  "، مٚدة    / ؛ فسٚن افًرب، 1  : افزاهر ذم ؽريٛ أفٍٚظ افنٚؾًل، ص: يْير 

  .؛ ٕٕف افهقاب؛ ؾٚدٕٚع مـ افٍُٚرة هق افز وفٔس احلْٞ(د)و( ط)و( ف)وادثبٝ مـ . احلْٞ: مذم إ(  )

انسجت 

 انًجبسي
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ٌٛ  وـذفؽ افْذر ؛ ٓ مًًْك  فقجقب ادْذور صقرةٌ  ادًِؼ بٚفؼط افذي ٓ يريد ـقٕف، شب

ًٚ بًد ، ٕٕف يَهد بف مْع مٚ جيٛ ادْذور ظْد وجقده وهق إجيٚد افؼط، وإٕام يُقن شبب

 ًٜ  .زوال ادٕٚع حََٔ

ٌٛ  بٚفؼط، ( )وـذفؽ افىالق وافًتٚق ادتًِؼ ؛ ٓ مًًْك  صقرةً  ؾ٘ن افتًِٔؼ شب

 .( () )ٕٕف بٚفتًِٔؼ يّْع ٍٕسف ممٚ يَع افىالق وافًتٚق ظْد وجقده

؛ ٕن ( )افتًِٔؼ بٚدِؽ صحٌٔح، وإن مل يُـ ادِؽ مقجقدًا ذم احلٚل: وظذ هذا ؿِْٚ

ٌٛ فِىالق ( )ادتًِؼ ًٚ ظْد وجقد  ( )فٔس بىالٍق وٓ هق شب ، وفُـ يهر شبب ًٜ حََٔ

وهذا ٕن افىالق وافًتٚق ٓ يُقن بدون ادحؾ، وافتًِٔؼ يّْع افقصقل إػ ؛ ؼطاف

 .ادحؾ

افْذر، ؾٕ٘ف افتزاٌم ذم افذمٜ، وافتًِٔؼ يّْع وصقل ادْذور إػ افذمٜ،  ( )وـذفؽ

ًٚ ـبٔع احلر، إٓ أن هْٚ يًَْد تكٌف آخر وهق  ( )وافتكف بدون ادحؾ ٓ يُقن شبب

                                                   

 . ادًِؼ(: ط)ذم  ( )

 . وجقد افؼط: أي(  )

 (.  3 / )ط : هنٚيٜ(  )

 . إن مُِتؽ ؾٖٕٝ حر: إن تزوجتؽ ؾٖٕٝ ضٚفؼ، وؿقفف ذم افًتٚق: ـَقفف ذم افىالق ٕجْبٜٔ(  )

؛ جمّع إهنر،    -   / ؛ تبٔغ احلَٚئؼ،  9 / ؛ افبحر افرائؼ،    / بدائع افهْٚئع، : يْير

 /  7 . 

 . ادًِؼ(: ط)ذم (1) 

 . افىالق(: ط)و( ف)ذم  ( )

 . وـذا(: ف)ذم  (7)

 . هْٚك(: ط)ذم  ( )
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، بخالف ( )وٌع دَهقٍد، وذم ذفؽ ادَهقد افتكف صٚدف حمِفافّٔغ؛ ٕٕف ظٌَد مؼ

، وظذ هذا ٓ جيقز افتٍُر بًد افّٔغ ؿبؾ احلْٞ بٚدٚل ( )ؾٕ٘ف ٓ يًَْد أصالً ؛ بٔع احلر

ٍٛ فٍُِٚرة مًًْك، وإداء ؿبؾ حتَؼ افسبٛ ٓ جيقز، ( )وٓ بٚفهقم ؛ ٕهنٚ فٔسٝ بسب

ٌٛ ( () )زهقق افروح ذم أدمل وافهٔد بخالف تًجٔؾ افٍُٚرة بًد اجلرح ؿبؾ ؛ ٕٕف شب

أن : يقوحف؛ حمٌض مـ حٔٞ إٕف ضريٌؼ مٍٍض إػ افَتؾ ظْد زهقق افروح بٚفنايٜ

ٌٜ دَهقدٍ  ، وذفؽ يٍقت بٚحلْٞ ، افّٔغ ٓ تبَك بًد احلْٞ؛ ٕهنٚ مؼوظ وهق افِزّ

 .أصاًل، وافًَد ٓ يبَك بًد ؾقات مَهقده

دمٛ إٓ بًد احلْٞ افذي يرتٍع بف افّٔغ، ظرؾْٚ أن افّٔغ ودٚ ـٕٚٝ افٍُٚرة ٓ 

ٍٛ هلٚ مًًْك  ( )فٔس ًٚ فِحُؿ افذي يثبٝ بًد ؾسخف؛ بسب  .إِذ افًَد ٓ يُقن شبب

ًٚ بام يبَك بًد وجقد  ( )وـذفؽ افّٔغ بٚفىالق، ؾ٘ن افىالق إٕام يُقن واؿً

يبَك بًد وجقد افؼط، وهق  إٔٝ ضٚفٌؼ، وافْذر إٕام يثبٝ بٚظتبٚر مٚ: افؼط، وهق ؿقفف

                                                   

 . وهق ذمٜ احلٚفػ(: د)و( ط)و( ف)بًدهٚ ذم  ( )

ِْؽ؛ ٕٕف فٔس بام؛ بٔع احلر ٓ يًَْدو(. أ/ 3 )د : هنٚيٜ ( )  . لفًدم ؿٚبِٔتف فِّ

 . 131/ ؛ رد ادحتٚر،  7/ ؛ آختٔٚر، 3  /1بدائع افهْٚئع، : يْير

 .    /  ،؛ ادبسقط   / ؛ ادختك فِىحٚوي، 1  / ادبسقط فِنٔبٚين، : يْير. ظْد احلٍْٜٔ(  )

 . أي صٔد احلرم: ذم هٚمش إم(  )

 .  ؿتؾ أدمل أو صٔد احلرمجقاز تًجٔؾ افٍُٚرة بًد اجلرح وؿبؾ ادقت، شقاء ذم: مذهٛ احلٍْٜٔ( 1)

؛ بدائع   / ، ؛ ادبسقط1  / م افَرآن فِجهٚص، ؛ أحُٚ   / ادبسقط فِنٔبٚين، : يْير

 . 3 / افهْٚئع، 

 . فٔسٝ(: د)و( ط)ذم  ( )

  (.ب/   : )بدايٜ (7)
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ًٚ مًًْك، : ؿقفف ظعَّ صقٌم أو صالٌة، ؾًرؾْٚ أن ادقجقد ؿبؾ وجقد افؼط ٓ يُقن شبب

ؿبؾ  ( )يتَرر وٓ يرتٍع، ؾُٚن ( )بخالف ـٍٚرة افَتؾ ؾٕ٘ف جزاء افًٍؾ، وافًٍؾ بٚفنايٜ

 ًٚ  .افنايٜ شبب

ظْده مٚ ٕجِف ـٚن افْهٚب  ( )؛ ٕٕف يتَرر( )ؿبؾ ـامل احلقل هُذا ومِؽ افِّْهٚب

ًٚ وهق مًْك افّْق ًٚ جمٚزًا أثبتْٚ ؾٔف مًْك ؛ ، إٓ أن مع هذا افتًِٔؼ بٚفؼط( )شبب فُقٕف شبب

 .( )إٕف ٓ يثبٝ ؾٔف حُؿ افسببٜٔ بقجف: ، بخالف مٚ يَقفف زؾر( )افسببٜٔ مـ وجفٍ 

؛ ٕن ( )ؼ ظْدٕٚصحٜ افتًِٔؼ، ؾٕ٘ف مبىٌؾ فِتًِٔ ( )وبٔٚن هذا ذم تْجٔز افثالث بًد

ًٚ بٚفِزِّ  ، ؾ٘ذا ـٚن هذا افسبٛ موّقٕ ـٚن فف صبٜٓ افسببٜٔ ذم  ،افتًِٔؼ يٌّغ ومقجبف افِزّ

                                                   

ايٜ(  ) ى، ُيَٚل: افنِّ وهى . هى اجلرح ذم افهٔد يني هايٜ؛ تًّدى ظـ اجلرح، ؾهٚر ؿتالً : مـ َهَ

ى اجْلُْرُح إػ(: 1  / )وذم ادٌرب . دام أدف حتك حدث مْف ادقت: اجلرح إػ افٍْس، مًْٚه ٍْس، َهَ  افَّْ

َر ؾِٔٓٚ حتك هُِٝ: أي ٌٜ ظذ أفسْٜ افٍَٓٚء إٓ أنَّ ـ ٌٜ فٍي. َأثَّ  .ٚٛ افٌِٜ مل تْىؼ هبتجٚري

 . 71 /  ؛ ادهبٚح ادْر، 7/ ضِبٜ افىِبٜ، : ذم "هى"يْير مٚدة 

 . وـٚن(: د)و( ف)ذم  ( )

 .  9 / ؛ افبحر افرائؼ،    / ؛ افبْٚيٜ،  1/ ؛ بدائع افهْٚئع، 9  / ادًرؾٜ، . ادبسقط، ط: يْير(  )

 (. أ/ 7 )ف : هنٚيٜ ( )

 .  7 / ؛ ادٌرب،  3/13 ادحُؿ وادحٔط إظيؿ، : يْير. افزيٚدة: مـ افْامء، وهق: افّّْق( 1)

 . بقجف(: ط)و( ف)ذم  ( )

 .  9 / ؛ افبحر افرائؼ،    / ؛ افبْٚيٜ،  1/ ؛ بدائع افهْٚئع، 9  / ادًرؾٜ، . ادبسقط، ط: يْير( 7)

 (. 31 / )ط : هنٚيٜ(  )

ًٚ، ثؿ ؿٚل هلٚ: إذا ؿٚل ٓمرأتف: صقرة ادسٖفٜ( 9) ًٚ، ؾتزوجٝ : إن دخِٝ افدار ؾٖٕٝ ضٚفٌؼ ثالث إٔٝ ضٚفٌؼ ثالث

افذي -جًٝ إػ إول، ؾدخِٝ افدار، مل يَع رٌء؛ ٕن وؿقع افىالق افثالث ؽره، ودخؾ هبٚ، ثؿ ر

ٍِّظ بف  . هيدم افتًِٔؼ ظذ ؿقل افثالثٜ رمحٓؿ اهلل، وظذ ؿقل زؾر رمحف اهلل ٓ هيدم افتًِٔؼ، ويَع افثالث -ت

= 
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ٌٛ وامن  احلُؿ افذي جيٛ بف بًد ؾقات افِزِّ ظذ وجف اخلِػ ظْف، ـٚفٌهٛ، ؾٕ٘ف مقج

افردِّ ذم افًغ
ًٚ ظـ  ( )يثبٝ ( )ذم حُؿ وامن افَّٜٔ افذي ( )، ثؿ فف صبٜٓ افسببٜٔ( ) خٍِ

رد افًغ ظْد ؾقات افًغ، ؾُام ُينسط ؿٔٚم ادِؽ وصٍٜ احِلؾِّ ذم ادحؾ؛ فبَٚء مٚ هق 

؛ ؾُذفؽ ُينسط فبَٚء مٚ ؾٔف صبٜٓ افسببٜٔ فِحُؿ، وبتْجٔز ًٜ ٌٛ فِحُؿ حََٔ شب
( ) 

 .افثالث يٍقت ذفؽ ـِف

ًتٚق، وإٕام فٔس ذم افتًِٔؼ صبٜٓ افسببٜٔ فِحُؿ، وهق افىالق واف: ( )وزؾر يَقل

ُِّٓٚ افذمٜ، واصساط ادِِؽ ذم ادحؾ ظْد إًَٚده؛  هق تّكٌف آخر، وهق افّٔغ، حم

فٔسجح جٕٚٛ افقجقد ظذ جٕٚٛ افًدم حتك يهح إجيٚب افّٔغ بف، وهذا ؽر مًتٍز ذم 

الق ـؼ افىـَِّ ـق ظـف ،الثـٚت افثـَـىِٔـد افتـًـرى أن بـٚء، أٓ تـَـافب ( )ٜـٚفـح

 ؾ حمالا ـّحـر افـهـف يـذي بـؾِّ افـٜ احلِ ـٍـ، وص( )حًٚ ـحٔـص ٚنـٚح ــُـًء بٚفْداـتـاب

                                                   

 . 9  /  ؛ تبٔغ احلَٚئؼ،   / ؛ اهلدايٜ، 7  / ؛ بدائع افهْٚئع،  7/ ادبسقط فِّهْػ، : يْير 

 .  9/ ؛ حتٍٜ افٍَٓٚء،   /  ادبسقط فِّهْػ، : يْير(  )

 . افًغ بّْزفٜ صبٜٓ افسببٜٔ(: ف)جٚءت افًبٚرة ذم  ( )

 .افتل(: د)ذم  ( )

 . تثبٝ(: د)ثبٝ، وذم (: ط)ذم  ( )

 . وتْجٔز(: ط)ذم (1) 

(  ) ًٚ  . هذا تقجٔف فَقل زؾر، وؿد تَدم تهقير ادسٖفٜ ؿريب

 . حٚل(: ط)ذم (7) 

ًٚ أو ٕجْبٜٔ: هذه ادسٖفٜ ُتسّك افتًِٔؼ بٚدِؽ، وصقرهتٚ(  ) َِّٓٚ ثالث إن : أن يَقل ٓمرأتف افتل ض

َُِٝ ظِٔف. تزوجتؽ ؾٖٕٝ ضٚفؼ  . ؾٔهح هذا افتًِٔؼ ظْد احلٍْٜٔ، ؾ٘ذا تزوجٓٚ، ض

 .    / ؛ بدائع افهْٚئع،  9 / حتٍٜ افٍَٓٚء، : يْير 
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 .( )فِىالق مًدوٌم أصالً  

ٌٜ دِؽ افىالق: وفُْٚ َٕقل ٌٛ هق ذم مًْك افًِٜ، ؾ٘ن افُْٚح ظِ ، ( )ادِِؽ شب

ٍٛ هق ذم مًْك افًِٜ، ظذ مٚ ٕبْٔف ( )بف ( )ؾٚفتًِٔؼ ، ، ؾٖمٚ اإلوٚؾٜ ( )بّْزفٜ شب ٍٝ إػ وؿ

َٜ مًًْك ــافس ( )ِدمـًْ ـٓ يُ  : رط، وهلذا ؿِْٚ ذم ؿقفف تًٚػـؼ بٚفنـًِٔـف افتـدمـٚ ُيًـّـببٔ

ًٜ ـَـَٔـًٚ حـببـقن شـٓر مـ أن يُـقد افنـٓـرج صـإٕف ٓ خي: ( )چچ   چ  ڇ  ڇ  چ

مـ أن  (  )عـتـّـرج افتـخـي، ( )چجت   حت خت  چ: فـقفـوؿ. ( )قاز إداءـؼِّ جـذم ح

                                                   

 .    / ؛ افدر ادختٚر،   / ؛ جمّع إهنر، 7 / افبحر افرائؼ، : يْير(  )

 . وهق خىٖ. افُْٚح(: ف)ذم  ( )

 . ؾٚفتىِٔؼ(: ط)و( ف)ذم  ( )

 (. ط)بف، شٚؿٌط مـ : ؿقفف ( )

 . إن صٚء اهلل تًٚػ(: ط)بًدهٚ ذم  (1)

 . تًدم(: د)و( ط)ذم  ( )

 .    مـ أيٜ : شقرة افبَرة( 7)

اتٍؼ ادتٖخرون مـ منٚخيْٚ مثؾ (: ) 9  / )ر افُتٚب اإلشالمل دا. يَقل افبخٚري ذم افُنػ، ط(  )

افَٚيض اإلمٚم أيب زيد وصّس إئّٜ وافنٔخ ادهْػ وصدر اإلشالم أيب افٔن، ومـ تٚبًٓؿ ظذ أن 

شبٛ وجقب افهقم افنٓر؛ ٕٕف يوٚف إفٔف ويتُرر بتُرره ويهح إداء بًد دخقل افنٓر، وٓ 

إػ أن  -رمحف اهلل  -ؾذهٛ اإلمٚم صّس إئّٜ افنخز . ًد ذفؽيهح ؿبِف فُْٓؿ اختٍِقا ب

ًٚ بٖن افنٓر اشؿ جلزء مـ  ،افسبٛ مىِؼ صٓقد افنٓر حتك اشتقى ذم افسببٜٔ إيٚم وافِٔٚل متّسُ

 (. افزمٚن منتّؾ ظذ إيٚم وافِٔٚل

 .  7 / ـ ٕجٔؿ، ؛ افبحر افرائؼ ٓب / ؛ افبْٚيٜ فًِْٔل،  3 / افًْٚيٜ فِبٚبريت، : ويْير 

 .  9 مـ أيٜ : شقرة افبَرة( 9)

 . ادتّتع(: ط)ذم  (3 )

= 
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ًٚ فهقم افسبًٜ ؿبؾ افرجقع مـ مْك ِّؼ ( )فق أّداه ٓ جيقز ( )حتك ( )يُقن شبب ؛ ٕٕف دٚ تً

افهقم إػ  ( )افرجقع، ؾَبؾ وجقد افؼط ٓ يتؿ شببف مًًْك، وهْٚك أوٚفبؼط 

، ؾَبؾ وجقد افقؿٝ يتؿ افسبٛ ؾٔف مًًْك حتك جيقز إداء ٍٝ  .( )وؿ

قل إػ ـقصـِـف ( )ًٚ ـَـريـقن ضـُـي ٚـم: قـوه، ضـحـّـٛ افـبـسـٚ افـوأم

ًٚ بف وٓ وجـف وجـُؿ إفٔـٚف احلـوـٓ يُ  ( )ــُـُؿ، وفـاحل ، بؾ ( )دهـقدًا ظْـقب

                                                   

  ًٜ ًٚ ضقيالً : وافتّتع فٌ  . إٓتٍٚع بٚفقء ظذ وجٍف يٍُؾ إرواء احلٚجٜ ويدوم زمْ

 . آتٔٚن بٚفًّرة ذم أصٓر احلٟ، ثؿ افتحِؾ مْٓٚ، ثؿ آتٔٚن بٚحلٟ: وذظًٚ  

؛    / ؛ ادٌْل ٓبـ ؿدامٜ،  9 / ٜ ذم ؽريٛ احلديٞ، ؛ افْٓٚي    /9صّس افًِقم، : يْير 

 . 1  / ؛ مًجؿ فٌٜ افٍَٓٚء، 3  : افتًريٍٚت فِجرجٚين، ص

ِمْك، بٚفُن وافتْقيـ، ذم درج افقادي، يْزفف احلٚج ويرمل ؾٔف اجلامر، ُشّل : )ؿٚل يٚؿقت احلّقي(  )

: ، وؿٔؾ[ 7 مـ أيٜ : شقرة افَٔٚمٜ] چۀ     ۀ     ڻچ : بذفؽ؛ دٚ ُيّْك ؾٔف مـ افدمٚء، أي ُيراق، ؿٚل تًٚػ

 .  9 /1مًجؿ افبِدان، (. متْك ؾٔٓٚ اجلْٜ ٕن آدم 

 (. أ/9  : )بدايٜ ( )

 چجت   حتختچ : ادراد مـ افرجقع ادذـقر ذم ؿقفف تًٚػ(:    / )ؿٚل ادهْػ رمحف اهلل ذم ادبسقط (  )

ِّٔٓٚ ؿبؾ أن يرجع إػ أهِف،  ُميَضّ أيٚم: [ 9 مـ أيٜ : شقرة افبَرة] افتؼيؼ، حتك إذا صٚم بًد ُمو

 . جٚز ظْدٕٚ، وٓ جيقز ظْد افنٚؾًل رمحف اهلل تًٚػ إٓ أن يْقي ادَٚم، ؾحْٔئذ جيقز افهقم

 . 31 / ؛ افبْٚيٜ،  7 / ؛ بدائع افهْٚئع، 73 / ؛ ادٓذب، 9  / خمتك افىحٚوي، : ويْير

 . إوٚؾٜ(: ط)ذم  ( )

 . صٔٚم ثالثٜ أيٍٚم ذم احلٟ جيقز؛ ٕٕف وؿٝ أدائٓٚ: أي( 1)

 (. ب/ 3 )د : هنٚيٜ ( )

  (. 3 / )ط : هنٚيٜ( 7)

؛ ـنػ  7 / ؛ مٔزان إصقل، 3  : أصقل افبزدوي، ص: يْير تًريٍف ذم. وُيسّك افسبٛ احلََٔل(  )

= 

انسجت 

انًحض 

 ورعزٌفه
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ُٜ  بغ ( )يتخِؾ ٍٜ افتل يُ  ( )افسبٛ واحلُؿ افًِ وٚف احلُؿ إفٔٓٚ، وتِؽ افًِٜ ؽر موٚؾ

افذي هق  ػ اإلبٚقإػ افسبٛ، وذفؽ ٕحق َحؾِّ ؿٔد افًبد، ؾٕ٘ف ضريٌؼ فقصقل افًبد إ

َٜ ادقػ ؾٔف، وفُـ يتخِؾ بْٔف وبغ اإلبٚق  ( )ُمْتقٍ  ؿهٌد  -بف ادٚفٜٔ ( )افذي تتقى-مٚفٔ

ًٚ حموًٚ  ( )وذهٌٚب   .مـ افًبد، وهق ؽر موٍٚف إػ افسبٛ افسٚبؼ، ؾٔبَك حؾ افَٔد شبب

ىر، ، ؾّْدت افدابٜ، أو بٚب افٍَص، ؾىٚر افاإلشىبؾفق ؾتح بٚب : وظذ هذا ؿِْٚ

ظذ افذهٚب، وؿقة افىر ظذ  ( )؛ ٕن افًِٜ ؿقة افدابٜ ذم ٍٕسٓٚ( )مل جيٛ افوامن ظِٔف

 .افىران، وهق ؽر موٍٚف إػ افسبٛ إول

ٍٜ حتك  ًٚ ظذ مٚل افٌر ؾٖتٍِف، أو ظذ ٍٕسف ؾَتِف، أو ظذ ؿٚؾِ وـذفؽ فق دلَّ إٕسٕٚ

ٌٛ حمٌض مـ حٔٞ إٕف ضريؼ ؛ ٕن افدٓ( )( )ؿىع افىريؼ ظِٔٓؿ، مل يُـ وٚمًْٚ  فٜ شب

                                                   

 . 3 1 / ؛ افقاذم فِسٌْٚؿل،  9 / إهار فِبخٚري، 

 . تتخِؾ(: ط)ذم  ( )

 (. ف)افًِٜ، شٚؿٌط مـ : ؿقفف ( )

؛ 93  / ؛ افهحٚح،    / ؛ ادخهص، 9  /   هتذيٛ افٌِٜ، : يْير .هِؽ وذهٛ: َتِقَي ادٚل(  )

 .   / إٔٔس افٍَٓٚء، 

 . يتقى(: ف)ذم  ( )

 . ذهٚب، بدون افقاو(: ف)ذم  (1)

افسر افُبر، : ْيري .ًٚ ٓ يوّـ ظْد أيب حٍْٜٔ وأيب يقشػ، ويوّـ ظْد حمّد، رمحٓؿ اهلل مجًٔ(  )

  .19 / ؛ ؾتح افَدير،    /7؛ بدائع افهْٚئع،   /  ؛ ادبسقط فِّهْػ،  39 / 

 (. ب/ 7 )ف : هنٚيٜ (7)

ًٚ : (د)و( ط)و( ف)ذم بًدهٚ  ( )  . صٔئ

 . 9  / ؛ جمّع إهنر،  1 / ؛ جمّع افوامٕٚت،  1 / تبٔغ احلَٚئؼ، : يْير( 9)
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، وهق ؽر موٍٚف  ٌٜ افقصقل إػ ادَهقد، ويتخِؾ بْٔف وبغ حهقل ادَهقد مٚ هق ظِ

 .إػ افسبٛ إول، وذفؽ افًٍؾ افذي يبٚذه اددفقل

ْجٓٚ، ؾذهٛ وتزّوَجٓٚ : فق ؿٚل فرجؾٍ : وظذ هذا ؿِْٚ هذه ادرأة حرٌة، ؾتزّوْ

، ؾٕ٘ف ٓ يرجع بوامن ؿّٜٔ إوٓد ظذ ادخز، ثؿ طٓر أهنٚ ـٚ( )واشتقفدهٚ ًٜ ، ( )ٕٝ أم

ٌٛ فِقصقل إػ ادَهقد، ( )ظذ أهنٚ حرةٌ  ( )بخالف مٚ إذا زّوَجٓٚ مْف ؛ ٕن إخبٚره شب

، ؾٓق ؽر موٍٚف إػ افسبٛ  -وهق آشتٔالد-وفُـ ختِؾ بْٔف وبغ ادَهقد  ٌٜ مٚ هق ظِ

 .( )رأة ظذ ٍٕسٓٚإول، وذفؽ ظَد افُْٚح افذي بٚذتف اد

حَٝ، مل يرجع بَّٜٔ ادقهقب فف اجلٚريٜ إذا اشتقفدهٚ، ثؿ اشتُ : وظذ هذا ؿِْٚ

، وادستًر إذا أتِػ افًغ بٚشتًامفف، ثؿ طٓر آشتحَٚق، مل ( )إوٓد ظذ افقاهٛ

                                                   

هق ضِٛ افقفد مـ إمٜ، شقاء ـٕٚٝ ممِقـٜ أو : وذم افؼع. ضِٛ افقفد مىًَِٚ : ذم افٌِٜ: آشتٔالد(  )

؛   : دار افُتٛ افًِّٜٔ، ص. ؛ افتًريٍٚت فِجرجٚين، ط1  : ضِبٜ افىِبٜ، ص: يْير. مُْقحٜ

 .  7/ دشتقر افًِامء، 

 . 31 /3 ؛ افبْٚيٜ،    / ؛ بدائع افهْٚئع،   /  ادًرؾٜ، . ادبسقط، ط: يْير(  )

 (. ف)مْف، شٚؿٌط مـ : ؿقفف ( )

ًٚ : ذم هٚمش إم(  ) ًٚ فِتزويٟ، ؾٔهر ٓزم ًٚ، وذط احلريٜ صٚر وصٍ ٕن آشتٔالد ثبٝ بٚفتزويٟ ذظ

؛ افدر ادختٚر  1 / ؛ جمّع افوامٕٚت،   /  ؛ 31 /1ادبسقط فِّهْػ، : ويْير. ـٚفتزويٟ

 .    /1وحٚصٔتف رد ادحتٚر، 

ؾٔوّـ؛ ٕٕف ظَد فِرجؾ بٚدرأة، بٖن ـٚن وفٔٓٚ أو ، إوػ، أمٚ ذم افهقرة افثٕٜٚٔذم افهقرة : يًْل( 1)

وحٚصٔتف رد  ؛ افدر ادختٚر 1 / ؛ جمّع افوامٕٚت،   /  ؛ 31 /1ادبسقط ، : يْير. وـِٔٓٚ

 .    /1 ،ادحتٚر

 . 7 /7؛ ادحٔط افزهٚين، 17 /7 ؛ ادبسقط فِّهْػ،   / ادبسقط فِنٔبٚين، : يْير(  )
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، وفُـ ختِؾ بْٔف وبغ حهقل ( )يرجع بٚفَّٜٔ ظذ ادًر ٌٛ ؛ ٕن اهلبٜ واإلظٚرة شب

، وهق آشتٔالد وآشتًامل ادٍيض إػ افتِػ، وذفؽ ؽر موٍٚف إػ إوٓ ٌٜ د مٚ هق ظِ

يرجع بَّٜٔ  ( )افسبٛ إول، بخالف ادنسي إذا اشتقفدهٚ ثؿ طٓر آشتحَٚق، ؾٕ٘ف

؛ ٕن بّبٚذة ظَد افوامن ؿد افتزم فف صٍٜ افسالمٜ ظـ افًٔٛ، وٓ ظٔٛ ( )إوٓد

ًٚ شالمٜ ادًَقد ظِٔف ظـ افًٔٛ، ؾقق آشتحَٚق، وبّبٚذة ظَ د افتزع ٓ يهر مِتزم

ر َْ ًُ وهلذا ٓ يرجع بٚف
فف  ( )؛ ٕٕف فزمف بدًٓ ظام اشتقؾٚه، وٓ رجقع( )ذم افقجٓغ ( )

 .، وإن ـٚن افبٚئع وّـ فف صٍٜ افسالمٜ ظـ افًٔٛ( )بسبٛ افًٔٛ ؾٔام اشتقؾٚه بٍْسف

                                                   

 . 71 / ؛ فسٚن احلُٚم،    / ؛ بدائع افهْٚئع،    /  ادبسقط فِّهْػ، : يْير(  )

 (. ب/9  : )بدايٜ ( )

ًٜ ؾٚشتقفدهٚ، ثؿ ادظٚهٚ رجٌؾ وأؿٚم افبْٜٔ: صقرة ادسٖفٜ(  ) ؾسجع اجلٚريٜ دقٓهٚ، . رجٌؾ اصسى جٚري

ر وؿّٜٔ افقفد دقػ اجل َْ ًُ ٚريٜ، ويرجع ظذ افذي ابتٚظٓٚ مْف، ؾٔوّـ فف ويبَك افقفد ٕبٔف، ويدؾع اف

ر َْ ًُ  . افبٚئع مٚ دؾًف مـ ؿّٜٔ افقفد، وٓ يوّـ فف اف

 .   1/1؛ افدر ادختٚر،  3 /1؛ تبٔغ احلَٚئؼ، 7 /7؛ ادحٔط افزهٚين، 9 /  ادبسقط ، : يْير

 . بٚفًَد(: ط)ذم  ( )

رُ  َْ ًُ ل ظُ : واف ِّّ ، وُش
ٍٜ رًا؛ ٕٕف جيٛ ظذ افقطء، ؾٓق يًَر بُٚرة ادرأة؛ صداق ادرأة إذا وضئٝ بنبٓ َْ

َـّ : مٓر ادثؾ، وإذا ُذـر ذم اإلمٚء: وإذا ُذـر ذم احلرائر ؾُراد بف. جيرحٓٚ: أي ـُ ؾٓق ُظْؼ ؿّٔتٓـ إن 

 . أبُٚرًا، أو ٕهػ افًؼ إن ــ ثٔبٚت

؛    : دٌرب، ص؛ ا37 : ؛ افزاهر ذم ؽريٛ أفٍٚظ افنٚؾًل، ص 1: إٔٔس افٍَٓٚء، ص: يْير 

 .  1 : ؛ افُِٔٚت فٍُِقي، ص9  : افتًريٍٚت فِجرجٚين، ص

 . ذم افؼاء وذم افتزع: أي( 1)

 (. 37 / )ط : هنٚيٜ(  )

 . وافذي اشتقؾٚه فٍْسف هق افِذة. فٍْسف(: ط)ذم  (7)
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ظتبٚر افٍُٚفٜ، وذفؽ بٚصساط افبدل، أن رجقع ادٌرور بٚ ( )وزظؿ بًض أصحٚبْٚ

ِِّؿ فؽ، ؾٖٕٚ : ؾ٘ن افبٚئع يهر ـٖٕف ؿٚل وّْٝ فؽ شالمٜ إوٓد، ظذ إٔف إن مل ُيس

ـٌ فؽ مٚ يِزمؽ بسببف  .وٚم

إٓ  ،وهذا افوامن ٓ يثبٝ ذم ظَد افتزع، وإٕام يثبٝ ذم حؼ افوامن بٚصساط افبدل

 .أن إول أصح

ًٜ : ( )وؿد ؿٚل ذم ـتٚب افًٚريٜ بٚشتًامل  ( )، ؾتٍِٝافًبد ادٖذون إذا آجر داب

مـ ؿّٔتٓٚ ظذ افًبد ذم  ( )ادستٖجر، ثؿ طٓر آشتحَٚق، رجع ادستٖجر بام يوّـ

احلٚل، وافًبد ٓ يٗاخذ بوامن افٍُٚفٜ مٚ مل ُيًتؼ، وهق مٗاخٌذ بٚفوامن افذي يُقن شببف 

 .افوامنبًدمٚ افتزم صٍٜ افسالمٜ ظـ افًٔٛ بًَد  ،افًٔٛ

، ( )دـٔـهـؾ افـتـك ؿـِـرم ظـحـّـٜ افـٚ دٓفـْـِـٚ ؿـك مـِـؾ ظـدخـوٓ ي

ٌض؛ ٕٕف ـحـٌٛ مـبـل شـ، وه( )زاءـجـٚن افـّـف وـٔـِـٛ ظـقجـٚ تـٓـٕ٘ـؾ

                                                   

سي؛ ٕن بخالف ادن: ). . . فًِف يَهد افبزدوي، ؾَد ذـر هذه إمثِٜ ؿل أصقفف، ثؿ ؿٚل بًدهٚ(  )

ْؽ : افبٚئع صٚر ـٍٔالً ظْف بام ذط ظِٔف مـ افبدل، ـٖٕف ؿٚل فف ّّ إنَّ وفدك حٌر بحُؿ بًٔل، ؾ٘ن َو

ادًرؾٜ، . ادبسقط، ط: ويْير.    : أصقل افبزدوي، ص. . . ( أحٌد بحٍُؿ بٚضٍؾ ؾٖٕٚ ـٌٍٔؾ ظْف

 . 33 / ري، ـنػ إهار فِبخٚ: ويْير. بًض ادتٖخريـ مـ منٚخيْٚ: ، وؾٔف7  /  

ـتٚب افًٚريٜ، مـ ـتٛ ادبسقط دحّد بـ احلسـ، فُْٓٚ مـ افُتٛ افتل ُؾَدت، ؾٚدبسقط ادىبقع (  )

 .    /  ادبسقط فِّهْػ، : ويْير ذم ادسٖفٜ. ٕٚؿص، وٓ يقجد ؾٔف ـتٚب افًٚريٜ

 . ؾتِػ(: ف)ذم  ( )

 . وّـ(: ط)ذم  ( )

 (. أ/31 )د : هنٚيٜ(1) 

؛ حٚصٜٔ ابـ ظٚبديـ،   / ؛ افبحر افرائؼ، 71 / ؛ افبْٚيٜ،  3 / افهْٚئع،  بدائع: يْير(  )

= 

عهى  انزد  

انجشدوي فً 

رجىع 

 زور انًغ
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وجقب  ؛ وهذا ٕنوهق افَتؾ مـ اددفقل، بْٔٓٚ وبغ ادَهقد مٚ هق افًِٜ ( )ؾـِـخـتـي

افهٔد، ؾ٘ن أمْف ذم افبًد ظـ أيدي افْٚس  ( )إمـ ظـافوامن ظِٔف بجْٚيتف ب٘زافٜ 

ًٚ مـ حٔٞ  وأظْٔٓؿ، وؿد افتزم بًَد اإلحرام إمـ فِهٔد ظْف، ؾ٘ذا صٚر بٚفدٓفٜ جٕٚٔ

ًٚ فذفؽ، إٓ أن ؿبؾ افَتؾ ٓ جيٛ ظِٔف افوامن فبَٚء افسدد، ؾَد ؛ إزافتف إمـ ـٚن وٚمْ

ًٚ ـام يتقارى افهٔد ظذ وجٍف ٓ يَدر اددفقل ظ ـٚن، ؾبٚفَتؾ تستَر جْٚيتف ِٔف، ؾًٔقد آمْ

 .ب٘زافٜ إمـ

بٚفزء ظذ وجٍف ٓ يبَك هلٚ أثٌر، ؾٕ٘ف  ( )ؾٓق ٕير اجلراحٜ افتل يتقهؿ ؾٔٓٚ إٓدمٚل

، وفُـ فبَٚء افسدد يُ  ( )ُيْسَتٖٕك ًٜ ستٖٕك حتك يتَرر حُّٓٚ ذم ؾٔٓٚ مع ـقن اجلرح جْٚي

ظذ مٚل افٌر، ؾ٘ن حٍظ إمقال بٕٚيدي ٓ بٚفبًد ظـ  ، بخالف افدٓفٜ( )حؼ افوامن

ًٚ ب٘زافٜ احلٍظ بدٓفتف، وهذا بخالف ادُقَدع إذا  ( )إيدي وإظغ، ؾٚفّدال ٓ يهر جٕٚٔ

                                                   

 /17  . 

 . ٓ يتخِؾ(: ط)ذم و(. أ/ 7 )ف : هنٚيٜ ( )

 . ظذ(: ف)ذم  ( )

َدَمَؾ اجْلُْرُح َأْي (  ) ْٕ َمُؾ : ا َُِح، َوافدَّ ْصاَلُح، ُيَٚل: َصحَّ َوَص ُٜ : اإْلِ ْرَح َُ ْٝ اْف َِ َدَم ْٕ ـْ َدَمَؾ َبَرَأْت َوَص : ا ، ِم ْٝ ََِح

اَمدُ  َمِٚل، َوُهَق افسَّ ٚ بِٚفدَّ َٓ َح َِ َْرَض، إَذا َأْص ْٕ  . ا

 .    / ؛ ادٌِرب، 1  / ؛ ضِبٜ افىِبٜ،    /9ادحُؿ وادحٔط إظيؿ، : ذم "دمؾ"يْير مٚدة 

ًٜ َأي(  ) ِـّ َشَْ ُٝ َوا: وهل، يْتير، مٖخقذٌة مـ إٕٚة: َيْسَتٖيِن ذم افسِّ هق يستٖين : ويَٚل. فتََّقؿُُّػ افتََّثبُّ

 .   / ؛ ادًجؿ افقشٔط، 77 : ضِبٜ افىِبٜ، ص: يْير. بٚجلراحٜ، يْتير مآل أمرَهٚ

 .  3 / ؛ درر احلُٚم،    /  ؛ افبْٚيٜ،  3 / ؛ تبٔغ احلَٚئؼ، 1  /7بدائع افهْٚئع، : يْير( 1)

 . وافدال(: د)ذم  ( )
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 ًٚ ًٚ ظذ هؿٜ افقديًٜ، ؾٕ٘ف يهر وٚمْ ؛ ٕٕف جٍٚن بسك مٚ افتزمف مـ احلٍظ ( )دلَّ شٚرؿ

ًٚ، ؾٓق ٕير ادحِرم يدل ظذ ؿتؾ َتْرُك افتؤٔ ( )، وهق( )بًَده ًّٔ ع، وبٚفدٓفٜ يهر ُمو

ـُ افهٔد ظْف ًٚ فسـف مٚ افتزمف بٚفًَد، وهق َأْم  .افهٔد حتك يهر وٚمْ

ـٌ فِقفد: وظذ هذا ؿِْٚ ًٜ مـ احلرم، ؾقفدت، ؾٓق وٚم ؛ ٕهنٚ ( )مـ أخرج طبٔ

دّيٜ، ؾٔثبٝ بف مًْك إزافٜ يده ظِٔٓٚ َيٍقت مًْك افهٔ ( )، وبثبقت( )صٔداً  ( )بٚحلرم آمـ

ًٚ فِزوائد ،، بخالف افٌٚصٛ( )إمـ ذم حؼ افقفد ؛ ٕن إمقال ( )ؾٕ٘ف ٓ يُقن وٚمْ

ٌٛ َؿْكَ يد ادٚفؽ ظـ  ٌٜ بٕٚيدي، ؾٕ٘ام جيٛ افوامن هْٚ بٚفٌهٛ افذي هق مقج حمٍقط

                                                   

؛ جمّع افوامٕٚت، 71 / ؛ افبْٚيٜ،  3 / ؛ بدائع افهْٚئع، 3  /  ادًرؾٜ، . ادبسقط، ط: يْير(  )

 /    . 

 . بًَد(: ف)ذم  ( )

 (. أ/3  : )بدايٜ ( )

؛  7 / ؛ اهلدايٜ، 39 / ؛ بدائع افهْٚئع،  1: ؛ افبدايٜ، ص  /  ادًرؾٜ، . ادبسقط، ط: يْير(  )

 .  9 / ؛ مِتَك إبحر، 13/ افبحر افرائؼ، 

 . آمْٜ(: ط)ذم  (1)

 (. ط)صٔدًا، شٚؿٌط مـ : ؿقفف ( )

 . ثبقت(: ط)ذم  (7)

 (.  3 / )ط : هنٚيٜ(  )

؛ افبحر افرائؼ،    /1؛ تبٔغ احلَٚئؼ، 9 / ؛ اهلدايٜ،  7/  ادًرؾٜ، . ادبسقط، ط: يْير( 9)

 /    . 
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ًٚ، وٓ ُْٕر ًٚ ذم إمسٚك ـقٕف  ( )مٚفف، وذفؽ ؽر مقجقٍد ذم افزيٚدة مبٚذًة وٓ تسبٔب متًدّي

 .وهلذا ٕجًِف آثاًم وٕقجٛ ظِٔف رده؛ افقفد

ٍٛ : وفُْٚ َٕقل ًٚ وٓ مبٚذًة، وبتًدي آخر شقى افٌهٛ  هق فٔس بٌٚص فِقفد تسبٔب

ُٕقجٛ وامن افٌهٛ، وافٔد افثٚبتٜ ظذ إم ظْد إٍهٚل افقفد ظْٓٚ حُؿ افٌهٛ ٓ   ٓ

وٓ ؿهدًا بىريؼ  ،د بىريؼ افنايٍٜٕس افٌهٛ، ؾًرؾْٚ إٔف مل يثبٝ افٌهٛ ذم افقف

( )وٓ بىريؼ افتسبٔٛ ،ادبٚذة
ظام  بٌهٛ إم؛ ٕن ؿك يد ادٚفؽ تُقن ب٘زافٜ يده 

ـٚن ذم يده، أو ب٘زافٜ متُْف مـ أخذ مٚ مل يُـ ذم يده، وذفؽ ؽر مقجقٍد ذم افقفد أصاًل 

 .ؿبؾ أن يىٚفبف بٚفرد

ًٚ إػ صبلي  ُٖ ، ومـ افسبٛ ادحض أن يدؾع شُْٔ ََٔج ؾ
بف ٍٕسف، ؾٕ٘ف ٓ جيٛ  افهبلُّ  ( )

ضريؼ افقصقل، وفُـ ؿد ختِؾ بْٔف وبغ ادَهقد مٚ  ( )ـٚن ؾًِف وإنْ  ( )ظذ افداؾع وامنٌ 

، وهق ؽر موٍٚف إػ ٌٜ  ، وذفؽ َؿْتُؾ افهبل بف ٍٕسف، بخالف مٚ( )افسبٛ إول ( )هق ظِ

                                                   

 . يُْر(: ط)ذم  ( )

 . افتسبٛ(: ط)ذم  ( )

ُب : اْفَقْجءُ (  ) غ افرضَّ ُِّ ؛ تٚج    / ؛ ادٌرب،  7/17ادحُؿ وادحٔط إظيؿ، : يْير .بٚفٔد أو بٚفسِّ

 .    / افًروس، 

 .  7 / ؛ جمّع افوامٕٚت،    / ؛ افبحر افرائؼ،  9 : فسٚن احلُٚم، ص: يْير(  )

 . بًِٜ(: ط)بًدهٚ ذم  (1)

 . ذفؽ(: ف)بًدهٚ ذم  ( )

 . وهق ٕحق تسًٜ أشىر(. ف)شٚؿٌط مـ  "وظذ هذا فق ؿٚل افهبل ": مـ هْٚ إػ ؿقفف (7)
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ط مـ يده موٌٚف إػ افسبٛ إول، ؛ ٕن افسَق( )ظذ رجِف ؾًَره ( )إذا شَط مـ يده

ًٚ ذم مًْك افًِٜ، ظذ مٚ ٕبْٔف  .( )وهق مْٚوفتف إيٚه، ؾُٚن هذا شبب

ًٚ حرًا مـ يد وفٔف، ؾامت ذم يده بّرٍض، مل يوّـ أخذ  وـذفؽ فق أخذ صبٔ

ٍٜ حتك اؾسشف افسبع( )صٔئًٚ  هْٚ ذم  ( )، ؾ٘ن افتسبٔٛ( () )، بخالف مٚ إذا ؿّربف إػ مسبً

فقٓ تَريبف إيٚه مـ هذه ادسبًٜ مٚ اؾسشف : َٚلافًِٜ بٚظتبٚر اإلوٚؾٜ إفٔف، ؾٕ٘ف يُ  ( )مًْك

 .فقٓ أخذه مـ يد وفٔف مل يّٝ مـ مروف: َٚلافسبع، وٓ يُ 

مل يرجًقا بف ظذ ظٚؿِٜ ، ؾوّـ ظٚؿِتف افديٜ، ذم يد أخذ رجالً  ؾ افهبلُّ تَ وفق ؿَ 

ٌٜ و (  )ٕٕف ختِؾ بغ افتسبٔٛ؛ ( )أخذ وهق ؽر ، وجقب افوامن ظِٔٓؿ مٚ هق ظِ

 .إػ ذفؽ افتسبٔٛ موٍٚف 

                                                   

 . افهبل: أي: ذم هٚمش إم(  )

 . 7  / ؛ إصبٚه وافْيٚئر ٓبـ ٕجٔؿ،  3 /  افبْٚيٜ، : يْير(  )

 . إن صٚء اهلل تًٚػ(: ط)بًدهٚ ذم  ( )

 .    / ؛ جمّع افوامٕٚت، 1  / ؛ افبحر افرائؼ،    / ؛ تبٔغ احلَٚئؼ، 1  / اهلدايٜ، : يْير(  )

 . شبع(: د)و( ط)ذم ( 1)

. وإٕثك شبًٜ، واجلّع شبٚع وأشبع، وشبقع. احلٔقان ادٍسس: -بوؿ افبٚء أو بسُقهنٚ -: افّسبع(  )

؛ مقشقظٜ افىر واحلٔقان ذم احلديٞ 7 / حٔٚة احلٔقان افُزى، : يْير. ـثرة افسبٚع: وإرض ادسبًٜ

؛ افبحر افرائؼ،    / ٔغ احلَٚئؼ، ؛ تب1  / اهلدايٜ، : يْير: ويْير ذم ادسٖفٜ.    / افْبقي، 

 .    / ؛ جمّع افوامٕٚت، 1  / 

 . افسبٛ(: ط)ذم  (7)

 . بًّْك(: ط)ذم  ( )

 . 1/137؛ ادحٔط افزهٚين، 7  /7؛ بدائع افهْٚئع،    /  ادبسقط فِّهْػ، : يْير( 9)

 . افسبٛ(: ط)ذم و(. ب/31 )د : هنٚيٜ(3 ) 
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فق ؿٚل فهبلي  ( )وظذ هذا
ًٚ، ، ارق هذه افنجرة: ( ) ؾٍٕٚوٓٚ ل، ؾسَط ـٚن وٚمْ

ن ـالمف تسبٔٛ ؿد ختِؾ بْٔف ٕ؛ ( )ـؾ ثّرهتٚ أو ؾٍٕٚوٓٚ فٍْسؽ: بخالف مٚ فق ؿٚل

 ٌٜ دًٍْٜ ٍٕسف، وذم إول دٚ ـٚن ؛ رةوهق صًقد افهبل افنج، وبغ افسَقط مٚ هق ظِ

 .اإلوٚؾٜ إفٔف ( )ذم مًْك افًِٜ بىريؼ ( )مر صٚر تسبٔبفصًقده دًٍْٜ أ

ًٚ ، ظذ افدابٜ ًٚ وـذفؽ فق محؾ صبّٔ  ًٚ فديتف، وفق شرَّ ، ؾسَط مٔت هٚ ـٚن احلٚمؾ وٚمْ

ًٚ ، ؾامت، ؾسَط مْٓٚ، افهبلُّ   .( )مل يوّـ افذي محِف ظِٔٓٚ صٔئ

 .( )أن ادسٚئؾ ظذ هذا إصؾ أـثر مـ أن حتل ( )ًِؿُٔ فِ 

                                                   

 . افسَط ؾٔٓٚ وهْٚ إتٓك(. ب/ 7 )ف : هنٚيٜ( ) 

 . فِهبل(: د)ذم ( ) 

؛ افدر ادختٚر مع    / ؛ افبحر افرائؼ،  1 : جمّع افوامٕٚت، ص: يْير ذم ادسٖفتغ. يوّـ: وؿٔؾ(  )

 .   1/ ؛ درر احلُٚم ذح جمِٜ إحُٚم،    / رد ادحتٚر، 

 . بسببف(: ط)ذم  ( )

 (. 39 / )ط : هنٚيٜ( 1)

وؿد بْٔٚ أن حٚمؾ افهبل ظذ افدابٜ ): َتيض إٔف يوّـ ذم احلٚفغ، ؾَد ؿٚلـالم ادهْػ ذم ادبسقط ي(  )

ـٌ فديتف إذا شَط، شقاٌء ـٚن شَقضف بًد مٚ شّر افدابٜ، أو ؿبؾ أن يسرهٚ، وـٚن هق ممـ  وٚم

 .7  /  ادبسقط،  (.ّسؽ ظِٔٓٚ أو ٓ يستّسؽ ظِٔٓٚيست

 .    : جمّع افوامٕٚت، ص: ويْير

 . ؾًِؿ(: د)، وذم فتًِؿ(: ف)ذم  (7)

  .حيل(: د)ذم  ( )
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ظِٜ احلُؿ، ٕحق إجيٚب  ( )وممٚ هق ذم مًْك افسبٛ ادحض مٚ هق أحد صىري

 ٌٛ ظذ مًْك إٔف ضريؼ افقصقل إػ  حمٌض  افبٔع وأحد وصٍل ظِٜ افربٚ، ؾٕ٘ف شب

ًٚ حموًٚ  ظْد ؽره، وذفؽ افٌر فٔس بّوٍٚف  ( )ادَهقد  .إفٔف، ؾُٔقن شبب

ٌٜ  ( )ؾَد: ؿٔؾؾ٘ن  فِحُؿ،  جًِتؿ حد افسبٛ مٚ يتخِؾ بْٔف وبغ ادَهقد مٚ هق ظِ

ٍٜ ، وهْٚ افذي يتخِؾ هق افقصػ أخر يستَٔؿ  ( )فِحُؿ بٍٕٚراده، ـٔػ وهق فٔس بًِ

ٌٛ : ؿقفُؿ ٍٜ  مـ حٔٞ إنَّ  هق مستَٔؿٌ : ؟ ؿِْٚحمٌض  إن أحد افقصٍغ شب  احلُؿ متك تًِؼ بًِ

: ظذ مًْك أن متٚم افًِٜ بف حهؾ، وهلذا ؿِْٚ، آخر افقصٍغ وٚف إػؾٕ٘ف يُ ، ذات وصٍغ

وٚف افًتؼ إػ آخر افقصٍغ وجقدًا، حتك ثؿ يُ ، إن ادقجٛ فًِتؼ افَرابٜ افَريبٜ مع ادِؽ

ًٚ فؼيُف، وإذا اصسى ٕهػ ، ادظك أحدمهٚ ٕسبف، بغ اثْغ إذا ـٚن افًبد منسـًٚ  ـٚن وٚمْ

ًٚ فؼيُفـٚ، أحد افؼيُغ ( )ؿريبف بغ  .( )ن وٚمْ

 ٌٛ ًٚ ؾُٔ ، ( )فإلرث وـذفؽ افْسٛ مع ادقت مقج ، وٚف إػ آخر افقصٍغ ثبقت

وّْقا، بخالف صٓقد افْسٛ ذم حٚفٜ ، حتك إن صٓقد افْسٛ بًد افقؾٚة إذا رجًقا

                                                   

 . ذضل(: ف)ذم  ( )

 (. ف)إػ ادَهقد، شٚؿٌط مـ : ؿقفف ( )

 . ؿد(: ط)ذم  ( )

 . ؾُٔػ(: ط)ذم  ( )

 . مـ(: د)و( ط)ذم (1) 

. فؼيُف أخر، وهق ؿقل افهٚحبغ وُئَّدون افوامن بُقٕف مقهًا، وأمٚ اإلمٚم، ؾال يَقل بٚفوامن: أي(  )

؛ جمّع افوامٕٚت،    / ؛ افدر ادختٚر، 9 / ؛ بدائع افهْٚئع، 1 /7، فِّهْػ ادبسقط: ريْي

 /  .  

 . اإلرث(: ف)ذم  (7)
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ِِّ -، ؾ٘ذا ثبٝ أن إوٚؾٜ احلُؿ إػ آخر افقصٍغ ( )احلٔٚة بغ افقصػ  ( )ٌؾ وهق متخ

 .ذم مًْك افسبٛ ادحض ( )ظرؾْٚ أن افقصػ إول -إول وبغ احلُؿ

 إنْ : إذا ؿٚل ٓمرأتف: ، حتك ؿِْٚذم افؼوط وافًِؾ مجًًٔٚ  مستّرٌ  وهذا أصٌؾ 

ثؿ ، ودخِٝ إحدى افداريـ ذم ؽر مُِف، ، ؾٖبٚهنٚؾٖٕٝ ضٚفٌؼ ، دخِٝ هٚتغ افداريـ

ًٚ إ؛ ٕن ( )تىِؼ، ؾدخِٝ إخرى ذم مُِف، تزوجٓٚ ػ متٚم افؼط احلُؿ يُقن موٚؾ

إخرى، ؾٔنسط ؿٔٚم ادِؽ ظْده ٓ ظْد  ( )وجقدًا ظْده، وذفؽ حهؾ بدخقل افدار

 .دخقل إوػ

 

                                                   

 . 113/ ؛ افٍتٚوى اهلْديٜ،    / ؛ ادحٔط افزهٚين، 1 /7 ؛ 3 / ادبسقط فِّهْػ، : يْير(  )

 . يتخِؾ(: ط)ذم  ( )

 . إوػ(: ف)ذم  ( )

إذا : ؾ٘ن ؿٚل(: 37 /7)هلذه ادسٖفٜ بٚفًتؼ بدل افىالق، ؾَٚل ذم ادبسقط  -محف اهللر-مثَّؾ ادهْػ(  )

دخِٝ هٚتغ افداريـ ؾٖٕٝ حر، ؾبٚظف، ؾدخؾ إحدامهٚ، ثؿ اصساه ؾدخؾ إخرى؛ ظتؼ؛ فقجقد 

 . ادِؽ ظْد متٚم افؼط

 .    /  دايٜ، ؛ افبْٚيٜ ذح اهل 3 /9؛ افًْٚيٜ ذح اهلدايٜ،   / بدائع افهْٚئع، : ويْير

 (. د)افدار، شٚؿٌط مـ : ؿقفف (1)
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َٜ  ( )افسٍْٜٔ إذا ـٕٚٝ حتتّؾ ( )إشبٚب ( )وذم ـي مَ  مٚئ
وؿد جًؾ ؾٔٓٚ ذفؽ ، ( )

ًٚ ، ؾٌرؿٝ، ًٚ مّْ ( )آخر ؾٔٓٚ ؾقوع إٕسٚنٌ ، افَدر ٚم ظِٜ ن متٕ؛ ( )فِجّٔع ( )ـٚن وٚمْ

 .افٌرق حهؾ بًٍِف

، ثؿ ( )ر مْف حرامٌ ُْ إن افسُّ : ( )وظذ هذا ؿٚل أبق حٍْٜٔ وأبق يقشػ ذم ادثِٞ

ؾُٔقن ، ن متٚم ظِٜ اإلشُٚر ظْدهٕٚ؛ (  )افَدح إخر، افذي هق حرامٌ  (  )ادسُر

 ًٜ ًٚ إفٔٓٚ خٚص  .موٚؾ

                                                   

 . ومـ(: ط)ذم  ( )

 . . ؾٔنسط ؿٔٚم ادِؽ ظْد دخقل إخرى، وذم إشبٚب(:. . . ف)ٕص افًبٚرة ذم  ( )

 . حتّؾ(: د)ذم  ( )

ُـّ (  ) : ص) ؛ وذم خمتٚر افهحٚح9  / 3 ادحُؿ وادحٔط إظيؿ، . ـٔؾ أو مٔزان، واجلّع َأْمَْٚنٌ : اد

ُـّ (:     : افذي ُيُٚل بف افسّـ وؽره، وؿٔؾ: ادْٚ(:   1/ )ادْٚ، وهق ِرْضالن؛ وذم ادهبٚح ادْر : ادَ

 . 9  / ؛ ادًجؿ افقشٔط، 97 /  تٚج افًروس، : ويْير. افذي يقزن بف رضالن

 (. أ/   : )بدايٜ (1)

  (.3  / )ط : هنٚيٜ(  )

 .    / ؛ تُِّٜ حٚصٜٔ ابـ ظٚبديـ، 13 / حلَٚئؼ، حٚصٜٔ افنِبل ظذ تبٔغ ا: يْير( 7)

(  )ِّٞ ؛ افتًريٍٚت   / ؛ ادٌرب، 3  : ضِبٜ افىِبٜ، ص: يْير. مٚء افًْٛ افذي ضبخ حتك ذهٛ ثِثٚه: ادُث

 .  3 : دار افُتٛ افًِّٜٔ، ص. فِجرجٚين، ط

. ؼط أن ٓ يبِغ بف حد افسُرُذب ادثِٞ، ٓ بٖس بف ظْد أيب حٍْٜٔ وأيب يقشػ، وروايٜ ظـ حمّد، ب( 9)

وذم روايٜ ظـ حمّد إٔف ـره ذبف، وذم روايٜ إٔف حرمف، وهذا اخلالف ؾٔام إذا ؿهد بف افتَّقي، أمٚ إذا ؿهد 

 .97 / ؛ اهلدايٜ،    /1؛ بدائع افهْٚئع،   /  ، ادبسقط: يْير. ؾال حيؾ بٚٓتٍٚقبف افتِٓل 

 . افسُر(: ط)ذم  (3 )

 .   / ؛ اهلدايٜ، 7  /1؛ بدائع افهْٚئع،   /  ادًرؾٜ، . ادبسقط، ط: يْيرو. ـاه.أخر( ف)ذم  (  )
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رمٜ، ؾ٘هنٚ تثبٝ إلثبٚت احل احتٔٚضًٚ ؛ هذا إصؾ ذم هذه ادسٖفٜ ( )ترك: وحمّدٌ 

 .وبٚظتبٚر ادًْك أخرى بٚظتبٚر افهقرة تٚرةً 

ؾٕ٘ف ضريؼ ، ؾْحق ؿقد افدابٜ وشقؿٓٚ، وأمٚ افسبٛ افذي هق ذم مًْك افًِٜ

ًٜ  ؽر مقوقعٍ  ،افقصقل إػ اإلتالف ، وهق ذم مًْك افًِٜ مـ حٔٞ إن فف فُٔقن ظِ

 .أتٍِف بَقد افدابٜ أو شقؿٓٚ: َٚلإفٔف، يُ  اإلتالف موٌٚف 

أو ترك هدم احلٚئط ادٚئؾ ، أو ووع حجراً ، ذم افىريؼ وـذفؽ إذا أذع جْٚحًٚ 

 ٌٛ  .ذم مًْك افًِٜ بًد افتَدم إفٔف ؾٔف، ؾٓذا ـِف شب

ٌٛ  ( )حتك أـِٝ إٕسٚنٍ  زرعَ  ( )أدخؾ دابتف ( )إذا ( )وـذفؽ ذم  افزرع، ؾٓذا شب

مـ هذا  يُقن رءٌ ظِٔف وامن ادتِػ، وٓ  مًْك افًِٜ فإلتالف، وهلذا ـٚن مقجبًٚ 

 .حلرمٚن ادراث وٓ افٍُٚرة، ؾ٘ن ذفؽ جزاء مبٚذة افًٍؾ مقجبًٚ 

ٌٛ : وؾٔف مٚئعٌ  ( )قوصؼ افزِّ ، حبؾ افَْديؾ ادًِؼ عُ ىْ وـذفؽ ؿَ  هق ذم مًْك  شب

 .افًِٜ

                                                   

 (. أ/ 7 )ف : هنٚيٜ( ) 

 . وـذا(: ف)ذم  ( )

 (. أ/ 3 )د : هنٚيٜ ( )

 . ذم(: ف)بًدهٚ ذم  ( )

 . افدابٜ(: ط)بًدهٚ ذم  (1)

ُق مـ : يْتػ ٕتػ إديؿ، وؿٔؾ افسَٚء، يَْؾ ؾٔف ادٚء، أو جٌِد جيز صًره وٓ: بٚفُن: افِزقُّ (  ) افزِّ

  . 3 /1 تٚج افًروس، . ـؾ وظٚء اختذ فِؼاب وؽره: إهٛ

انسجت 

انذي فً 

 يعنى انعهخ
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ًٚ فَِتؾ مـ ؽر مبٚذة، وـذفؽ صٓٚدة افنٓقد بٚفَهٚص ن ؿوٚء ٕ؛ يُقن شبب

 .اختٔٚر افَٚيض بًد افنٓٚدة يُقن ظـ

 ٍٜ  ( )فَِتؾ ذم إصؾ، وهلذا ٓ ٕقجٛ وـذفؽ اشتٍٔٚء افقل وافنٓٚدة ؽر مقوقظ

 .( )ظِٔٓؿ افَهٚص ( )حرمٚن ادراث ذم حؼ افنٓقد، وٓ ٕقجٛ ( )افٍُٚرة وٓ ٕثبٝ

ٌٛ : وفُـ يَقل، وافنٚؾًل ٓ يُْر هذا هق تسبٔ
مـ حٔٞ إٕف ؿهد بف  ؿقي   ( )

ًٚ  ؾٔهِح أن يُقن، بًْٔف صخهًٚ  ن ؾٔف مًْك افًِٜ مـ حٔٞ إن ٕ؛ ( )فَِقد ظِٔف مقجب

 .إػ ذفؽ ؿوٚء افَٚيض مـ مقجبٚت افنٓٚدة، وافَتؾ موٌٚف 

وفٔس ذم وشع افنٚهد مٚ ييٓره ، مْف افَٚيض إٕام يَيض ظـ اختٔٚرٍ : إٓ إٔٚ َٕقل

ًٚ  ( )افَٚيض بَوٚئف أو يقجبف، ؾبَل بغ ذم احلََٜٔ، وٓ ممٚثِٜ  صٓٚدة افنٓقد تسبٔب

 .افتسبٔٛ وادبٚذة، ووجقب افَهٚص يًتّد ادبٚذة

ـٍ : إذا ؿٚل فٌِزاة: ( )وظذ هذا ؿٚل ذم افسر ذم دار احلرب دمدون  أدفُؿ ظذ حه

ن ؾًِف ٕ؛ ـٚن ذيُٓؿ ذم ادهٚب، ذهٛ مًٓؿ حتك دهلؿ ظِٔف ؾٔف افٌْٚئؿ، ؾ٘نْ 

                                                   

 . يقجٛ(: ط)تقجٛ، وذم (: ف)ذم  ( )

 . يثبٝ(: ط)ذم ( ) 

 . يقجٛ(: ط)ذم  ( )

 . 11 / ؛ آختٔٚر،  3 / ؛ حتٍٜ افٍَٓٚء، 7/7 ادبسقط فِّهْػ، : يْير(  )

 . تسبٛ(: ف)ذم  (1)

 . ينسط افنٚؾًٜٔ فَِقد أن يُقٕقا تًّدوا اخلىٖ ذم افنٓٚدة، أمٚ إذا اخىٖوا ؾًِٔٓؿ افديٜ(  )

 .  7 /3 ؛ ادجّقع،  9/1 ؛ هنٚيٜ ادىِٛ، 79 / ادٓذب، : يْير

 . ؾبَٔٝ(: ط)ذم  (7)

َر، ؾراد بف(  ) َر افُبر، ـام ّٕبف ظذ ذفؽ أبق افقؾٚء رمحف اهلل ذم :إذا ُأضِؼ افسِّ  حتََٔف هلذا افُتٚب افسِّ

= 
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 ٌٛ تسبٔ
ومل يذهٛ ، إفٔف بقصٍفؾٔف مًْك افًِٜ، وإن وصػ هلؿ افىريؼ حتك وصِقا  ( )

ٌٛ  ( )نٕ؛ مل يُـ ذيُٓؿ ذم ادهٚب، مًٓؿ  ( )وفٔس ؾٔف مـ ،حمٌض  مٚ صًْف تسبٔ

 .مًْك افًِٜ رءٌ 

ٌٛ ، افذي فف صبٜٓ افًِٜ ( )وافسبٛ فَِتؾ مـ حٔٞ  ـحٍر افبئر ذم افىريؼ، ؾٕ٘ف شب

ٍٜ  -وهق زوال ادسُٜ-إجيٚد ذط افقؿقع  ادٚر ذم  ذم احلََٜٔ، ؾٚفًِٜ ثَؾ وفٔس بًِ

وفُـ ، ٍٕسف، وافسبٛ ادىِؼ منٔف ذم ذفؽ ادقوع، ؾٖمٚ احلٍر ؾٓق إجيٚد ذط افقؿقع

ًٚ فف صبٜٓ افًِٜ مـ حٔٞ إن احلُؿ يُ  وهلذا مل يُـ ؛ ( )بف وٚف إفٔف وجقدًا ظْده ٓ ثبقت

وؾًِف تؿَّ ، ، ؾ٘ن ذفؽ جزاء افًٍؾ( )وٓ حرمٚن ادراث ( )افٍُٚرة مقجبًٚ 
مـ ؽر  ( )

ٍٛ  ٚلٍ اته آخر وهق منٔف، إٓ إٔف جيٛ  بٚدَتقل، وإٕام اتهؾ بٚدَتقل ظْد افقؿقع بسب

ًٚ إػ ، ن ذفؽ بدل ادتِػ ٓ جزاء افًٍؾٕ؛ ( )وامن افديٜ ظِٔف وؿد حهؾ افتِػ موٚؾ

                                                   

 (.  / )، وهق آخر مٗفٍٚت حمّد بـ احلسـ ـام ذـر ذفؽ ادهْػ ذم بدايٜ ذحف فف (   / )

 .  77/ افسر افُبر،  :ويْير ذم ادسٖفٜ 

 (.    / )ط : هنٚيٜ(  )

 (. ب/   : )بدايٜ ( )

 (. د)مـ، شٚؿٌط مـ : ؿقفف ( )

 . وأمٚ افسبٛ(: ط)ذم  ( )

 (. ف)شٚؿٌط مـ بف، : ؿقفف (1)

 . فٍُِٚرة(: د)و( ف)ذم  ( )

 (. ب/ 7 )ف : هنٚيٜ(7) 

 . ثؿ(: ف)ذم ( ) 

 .  7 / ؛ بدائع افهْٚئع،   /7  -   /1ادًرؾٜ، . ؛ ادبسقط، ط 17/ ادبسقط فِنٔبٚين، : يْير( 9)

انسجت انذي 

 ٌشجه انعهخ
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حتك فق  ،وجٛ افوامن ظِٔف بَّٚبِٜ ادتِػ، مْف ًٚ حٍره وجقدًا ظْده، ؾ٘ذا ـٚن ذفؽ تًديّ 

إيٚه ذم افبئر، ؾٕ٘ف يُقن  داؾعٍ  يُّـ إوٚؾٜ احلُؿ إفٔف، ٕحق دؾعُ  اظسض ظذ ؾًِف مٚ

 .( )افوامن ظذ افداؾع دون احلٚؾر

ًٜ  إذا تزوج ـبرةً : وظذ هذا ؿِْٚ ؾٖروًٝ افُبرة افرؤًٜ، ؾ٘ن افزوج ، ورؤً

ثؿ يرجع بف ظذ افُبرة إن تًّدت افٍسٚد، وإن مل تتًّد ، يٌرم ٕهػ صداق افهٌرة

 مل ي، ذفؽ
ٍ
مـ افهبٜٔ،  وذفؽ مقجقدٌ ، ن ثبقت احلرمٜ بٚٓرتوٚعٕ؛ ( )رجع ظِٔٓٚ بقء

ٌٛ  إٓ أن إفَٚم افثدي إيٚهٚ وٚف إفٔف مـ افُبرة فف صبٜٓ افًِٜ مـ حٔٞ إن احلُؿ يُ  شب

 .وجقدًا ظْده

، ( )وّـ بٚإلتالف ظْدٕٚإتالف مِؽ افُْٚح، ؾٕ٘ف ٓ يُ  وهذا افوامن فٔس بوامنٍ 

ًٚ إػ ؾًِٓٚ وجقدًا وفُـ وامن تَرير ٕ هػ افهداق ظذ افزوج، ؾ٘ذا صٚر ذفؽ موٚؾ

 ًٜ ذم ذفؽ حغ تًّدت افٍسٚد، ؾِٔزمٓٚ  ظْده ـٚن فًٍِٓٚ صبٜٓ افًِٜ، وؿد ـٕٚٝ متًدي

 .( )وامن افًدوان، واهلل أظِؿ

  

                                                   

؛ افبحر  1 / ؛ تبٔغ احلَٚئؼ، 71 /7؛ بدائع افهْٚئع،    /  ادًرؾٜ، . ادبسقط، ط: يْير(  )

 . 97 / افرائؼ، 

؛ ادبسقط    / ؛ خمتك افىحٚوي، 77 : اجلٚمع افهٌر مع ذحف افْٚؾع افُبر، ص: يْير(  )

 . 7 / ؛ بدايٜ ادبتدي،    /1فِّهْػ، 

 . إٓ ظذ ؿقل حمّد بـ احلسـ، ؾٕ٘ف يَقل بٖن افُْٚح ُيوّـ بٚإلتالف(  )

 .   / ئع، ؛ بدائع افه7ْٚ  /1ادبسقط فِّهْػ، : يْير 

ٍٝ : ؿقفف ( )  (. ف)ذم  واهلل أظِؿ، ؽر مثب
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 ؾهؾ تَسٔؿ افًِٜ

 

 ( )ذم تَسٔؿ افًِٜ ؾهؾ

 ؾهؾ تَسٔؿ افًِٜ 

ٌٜ : ؿٚل ريض اهلل ظْف  ٌٜ اشامً : إٔقاع افًِٜ شت ، وهق حََٜٔ ( )وحُامً  ( )ومًًْك  ( )ظِ

 .( )افًِٜ

                                                   

ُؿ احلٍْٜٔ افًِٜ بٚظتبٚر ـقهنٚ حََٜٔٔ، أو بٚظتبٚر مٚ ُيىِؼ ظِٔف اشؿ افًِٜ، شقاًء ظـ ضريؼ ادجٚز، أو (  ) ُيَسِّ

 . ظـ ضريؼ آصساك افٍِيل

د ظِٔف ؾخر اإلشالم افبزدوي وادهْػ رمحف اهلل جًؾ افًِٜ شتٜ أؿسٚم، وتٚبًف اخلبٚزي ذم ادٌْل، وزا

ًٚ وهق ٌْٚؿلُّ ذم افقاذم، ومال : ؿساًم شٚبً افقصػ افذي فف صبٜٓ افًِؾ، وتٚبع افبزدويَّ ذم تَسّٔف افسِّ

ْغ  َّ ْس
َِ خنو ذم مرؿٚة افقصقل، وواؾَٓؿ مـ حٔٞ افًدد صدر افؼيًٜ ذم افتقؤح، فُْف أشَط اف

 . ٜ مًًْك ؾَط، وافًِٜ حُاًم ؾَطافرابع واخلٚمس فِبزدوي، وجًؾ مُٚهنام افًِ

ؿ افًِٜ إػ أربًٜ أؿسٚم، ؾَٚل ذم افتَقيؿ  (: 1  / )أمٚ افَٚيض أبق زيد افدبقد رمحف اهلل، ؾَد ؿسَّ

ًٚ أربًٜ إٔقاع ظِٜ مقجقدة اشاًم ومًًْك وحُاًم، وظِٜ مقجقدة اشاًم ومًًْك ٓ : افًِؾ ادًتزة ذظ

وَٕؾ . اهـ. وٓ مًًْك، وظِٜ مقجقدة اشاًم ٓ مًًْك وٓ حُامً حُاًم، وظِٜ مقجقدة حُاًم ٓ اشاًم 

ِِّؼ ظِٔف( 7 / )تَسّٔف افسّرؿْدي ذم ادٔزان   . ، ومل يً

؛ ـنػ    : ؛ ادٌْل فِخبٚزي، ص   / أصقل افبزدوي مع افُنػ، : ويْير تٍهٔؾ ذفؽ ذم

؛ 73 / ٔح مع افتِقيح، ؛ افتقو1   / ؛ افقاذم فِسٌْٚؿل،    / إهار ذح ادْٚر فِْسٍل، 

 . 33 / ؛ مرؿٚة إصقل مع حٚصٜٔ اإلزمري، 3  / افتَرير وافتحبر، 

 . فٌٜ: أي: مُتقٌب حتتٓٚ ذم إم(  )

 . ذظًٚ : أي: ذم هٚمش إم(  )

 . إمر افثٚبٝ: مُتقٌب حتتٓٚ ذم إم(  )

 : ثٜ أوصٚفافًِٜ افؼظٜٔ احلََٜٔٔ ظْد احلٍْٜٔ، هل افتل جيتّع ؾٔٓٚ ثال( 1)

= 

انعهخ سزخ 

 ألسبو
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 ًٜ ٌٜ اشاًم ٓ مًًْك وٓ حُاًم، وهق ُيسّك ظِ  .جمٚزاً  ( )وظِ

ٌٜ اشاًم ومًًْك ٓ حُامً    .وظِ

ٌٜ تنبف افسبٛ   .وظِ

ٌٜ مًًْك    .وحُاًم ٓ اشامً  ( )وظِ

ٌٜ اشاًم وحُاًم ٓ مًًْك    .وظِ

ق وإثبٚت  ٕحق افبٔع فِِّؽ، وافُْٚح فِحؾ،: ( )ؾٕٚول واإلظتٚق فزوال افرِّ

ٌٜ اشاًم مـ حٔٞ إٕف مقوقٌع هلذا  احلريٜ، وإيَٚع افىالق فِقؿقع، ؾ٘نَّ هذا ـِف ظِ

، وإن ِٛ ٌٜ مًًْك مـ حٔٞ إٕف  ( )ادقَج ، وهق ظِ ٍٜ َٛ موٌٚف إفٔف ٓ بقاشى هذا ادقَج

                                                   

ًٚ، بحٔٞ ُيوٚف ذفؽ ادقجٛ إفٔٓٚ بدون : إول ًٜ اشاًم، وهل ادقوقظٜ دقجبٓٚ ذظ أن تُقن ظِ

ُِْؽ  ، ـام ُيوٚف ادِ ٍٜ  . إػ افؼاء واشى

ًٜ مًًْك : افثٚين َْك ذم ادقاشٚة. وهل ادٗثرة ذم إثبٚت احلُؿ: أن تُقن ظِ ٌِ  . ـتٖثر اف

ًٜ حُامً : افثٚفٞ وإذا اختؾ وصٌػ . افتل يثبٝ احلُؿ بقجقدهٚ متهاًل مـ ؽر تراخوهل : أن تُقن ظِ

ًٜ ؿٚسةً  ، أو حََٔٔ ًٜ ًٜ جمٚزي وتَسٔامت احلٍْٜٔ فًِِٜ بٚظتبٚر اـتامل هذه . مـ هذه إوصٚف ـٕٚٝ ظِ

؛ مرؿٚة    / ؛ ـنػ إهار فِبخٚري،   1 / افقاذم فِسٌْٚؿل، : يْير. إوصٚف مـ ظدمف

 . 33 / مري، إصقل مع حٚصٜٔ اإلز

 (.    / )ط : هنٚيٜ(  )

 (. ب/ 3 )د : هنٚيٜ ( )

 . أمثِٜ افَسؿ إول، وهق افًِٜ احلََٜٔٔ: أي(  )

 . ؾ٘ن: (ط)ذم ( ) 

أيثهخ انعهخ 

 انحمٍمٍخ
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، وهق ِٛ ٌٜ حُاًم مـ حٔٞ إن هذا احلُؿ يثبٝ  ( )مؼوٌع ٕجؾ هذا ادقَج بف وٓ جيقز ظِ

 .أن يساخك ظْف

ٜ، هؾ جيقز أن تُقن مقجقدًة واحلُؿ  ََ َِ واختِػ منٚخيْٚ ذم أن مثؾ هذه افًِٜ ادى

ًٜ ظـ احلُؿ، : ، وؿٚل( )ؾّْٓؿ مـ جّقز ذفؽ ؟( )متٖخرٌ  افذي ٓ جَيقز ـقُن افًِٜ خٚفٔ

 .( )أن ٓ يتهؾ احلُؿ هبٚ وفُـ يتٖخر دٕٚعٍ  ( )ؾٖمٚ جيقز

                                                   

 (. أ/   : )بدايٜ ( )

 . ظْف(: ط)بًدهٚ ذم (  )

، وٓ خالف بغ أ(  ) ًٜ ًٜ تتَدم ظذ ادًِقل رتب ًٜ ـٕٚٝ أو ذظٔ يًْل )هؾ افسْٜ ٓ خالف ذم أن افًِٜ ظَِٔ

ًٚ، ـحرـٜ إصبع تَٚرن حرـٜ اخلٚتؿ، وؾًؾ ( إصٚظرة ذم أن افًِٜ افًَِٜٔ تَٚرن مًِقهلٚ زمٕٚ

ًٚ، وـٚفُن يَٚرن إُٓسٚر، وـٚٓشتىٚظٜ تَٚرن افًٍؾ  . افتحرك يَٚرن صرورة افٍٚظؾ متحرـ

ًٚ وتٖخرًا وفُْٓؿ اختٍِقا ذم جقاز تَدم افًِٜ افؼظٜٔ احلََٜٔٔ ظذ مًِقهلٚ، وت ٖخر احلُؿ ظْٓٚ تَدم

 ًٚ ؾذهٛ أـثر إصقفٔغ إػ اصساط ادَٚرٕٜ، وذهٛ بًوٓؿ إػ جقاز تَدمٓٚ ظذ ادًِقل . زمٕٚٔ

تٚمٜ حََٜٔٔ، بؾ ُتسّك ظِٜ : وإذا تَدمٝ  افًِٜ افؼظٜٔ ظذ احلُؿ مل ُتسؿَّ ظِٜ مىَِٜ أي. بٚفزمٚن

ًٚ ؾٔف مًْك افًِٜ بتكف، وحُك افسبُل ذم .    / ر، فِبخٚري، ـنػ إها. جمٚزًا أو شبب

ـنػ : ويْير ـذفؽ. أن اخلالف واؿع ذم افًِتغ افًَِٜٔ وافؼظٜٔ(: 17/ )إصبٚه وافْيٚئر 

؛ حٚصٜٔ    / ؛ ذح افتِقيح ظذ افتقؤح،  1 /7؛ افبحر ادحٔط،    / إهار، فِْسٍل، 

 . 93 / افًىٚر ظذ ذح اجلالل، 

 . أن احلُؿ جيقز أن ٓ يتهؾ بٚفًِٜ، وفُـ تٖخره ظْٓٚ دٕٚع: افْسخ، وادًْكـذا ذم مجٔع (  )

 . 1  / ـنػ إهار، : يْير 

ومـ منٚخيْٚ مثؾ أيب بُر : أبٚ بُر حمّد بـ افٍوؾ، ؾَٚل(: 1  / )ذـر مْٓؿ افبخٚري ذم افُنػ ( 1)

افًَِٜٔ، أو افًِٜ افؼظٜٔ حمّد بـ افٍوؾ وؽره مـ ؾرق بغ افٍهِغ أي افًِٜ افؼظٜٔ وافًِٜ 

ز ذفؽ  ز تراخل احلُؿ ظـ افًِٜ افًَِٜٔ أو تراخل افًٍؾ ظـ آشتىٚظٜ، وجقَّ وآشتىٚظٜ، ؾِؿ جُيقِّ

= 
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 افًِٜؾهؾ تَسٔؿ 

َـّ احلُؿ يتهؾ ثبقتف أ: وإصح ظْدٕٚ ٕف ٓ جيقز تٖخر احلُؿ ظـ هذه افًِٜ، وفُ

بقجقد هذه افًِٜ بًد صحتٓٚ ٓ حمٚفٜ، وهق ظْدٕٚ بّْزفٜ آشتىٚظٜ مع افًٍؾ، ٓ جيقز 

 .( )افَقل بٖهنٚ تسبؼ افًٍؾ

 ( )ؾبٔٚهنٚ ؾٔام ذـرٕٚ مـ تًِٔؼ افىالق وافًتٚق: ( )وأمٚ افًِٜ اشاًم ٓ مًًْك وٓ حُامً 

ٌٜ اشاًم ٓ مًًْك وٓ حُاًم؛ ٕن افًِٜ مًًْك وحُاًم ب ٚفؼط، وافّٔغ ؿبؾ احلْٞ، ؾ٘هنٚ ظِ

بؾ ترتٍع،  ،مٚ يُقن ثبقت احلُؿ ظْد تَرره ٓ ظْد ارتٍٚظف، وبًد احلْٞ ٓ تبَك افّٔغ

 .افّٔغ ( )وـذفؽ بًد وجقد افؼط ذم افّٔغ بٚفىالق وافًتٚق ٓ تبَك

                                                   

ٓ جيقز خِقهٚ ظـ احلُؿ، وفُـ جيقز أن ٓ يتهؾ احلُؿ هبٚ ويتٖخر ظْٓٚ : ذم افًِٜ افؼظٜٔ، وؿٚل

 . دٕٚع

 .    / تِقيح ظذ افتقؤح، ؛ ذح اف7 1 / افقاذم فِسٌْٚؿل، : ويْير

هذه مسٖفٜ ظَديٜ، وهل مرتبىٜ بّسٖفٜ افتُِٔػ بام ٓ يىٚق، وافَٚئِقن بٖن آشتىٚظٜ ٓ بد أن تسبؼ (  )

ٓ تُقن آشتىٚظٜ : هل ؿبؾ افًٍؾ ومًف، وإصًريٜ يَقفقن: ؿ ادًتزفٜ، وادٚتريديٜ يَقفقنافًٍؾ ه

آشتىٚظٜ : إوػ: ، ومذهٛ افسِػ أن آشتىٚظٜ ٕقظٚنوٓ تبَك بًده فال تسبَإٓ مع افًٍؾ، ؾ

. ، بؾ تتَدمفجيٛ أن تَٚرن افًٍؾؾٓذه ٓ افتل هل مْٚط إمر وافْٓل، وهل ادهححٜ فًٍِؾ، 

ٌٜ  ذهؾٓ، آشتىٚظٜ افتل جيٛ مًٓٚ وجقد افًٍؾ: وافثٕٜٚٔ  . فف مَٚرٕ

؛ بدائع افٍقائد،    / بـ تّٜٔٔ، ؛ افٍتٚوى افُزى 9ٓ  / جمّقع افٍتٚوى ٓبـ تّٜٔٔ، : يْير

 . 13 : ؛ ذح افًَٔدة افىحٚويٜ ٓبـ أيب افًز، ص  9/ 

 . هذا افَسؿ افثٚين مـ أؿسٚم افًِؾ(  )

 (. أ/ 7 )ف : هنٚيٜ ( )

 . يبَك(: ط)ذم  ( )

انعهخ اسًب 

 وأيثهزهب
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 ؾهؾ تَسٔؿ افًِٜ

ٌٜ فِِّؽ اشاًم مـ ( )ؾْحق افبٔع ادقؿقف: ( )ًك ٓ حُامً وأمٚ افًِٜ اشاًم ومًْ ، ؾٕ٘ف ظِ

ًٚ بغ  ، ومًًْك مـ حٔٞ إٕف مًٌَْد ذظ ِٛ ًٜ مقوقٌع هلذا ادقَج حٔٞ إٕف بٌٔع حََٔ

، ( )ادتًٚؿديـ؛ إلؾٚدة هذا احلُؿ، ؾ٘ن إًَٚده ومتٚمف مًًْك بام هق مـ خٚفص حَٓام

ٍٜ حُاًم؛ دٚ ذم ثبقت ادِؽ بف مـ اإلرضار  فٔس وفٔس ؾٔف تًّدي افرضر إػ افٌر، وهق بًِ

بٚدٚفؽ ذم خروج افًغ ظـ مُِف مـ ؽر روٚه، وهلذا إذا وجد اإلجٚزة مْف، يستْد 

إػ وؿٝ افًَد حتك يُِّف ادنسي بزوائده، ؾٔتبغ بف أن افًِٜ مقجقدٌة اشاًم  ( )احلُؿ

 .( )ومًًْك 

ٌٜ اشاًم ومًًْك ٓ حُاًم؛ ٕن خٔٚر افؼط  وـذفؽ افبٔع بؼط اخلٔٚر فِبٚئع؛ ؾٕ٘ف ظِ

داخؾ ظذ احلُؿ ٓ ظذ أصؾ افبٔع، وـٚن افَٔٚس أن ٓ جيقز اصساط اخلٔٚر ذم افبٔع دًًْك 

افٌرر، إٓ إٔٚ فق أدخِْٚ افؼط ظذ أصؾ افسبٛ دخؾ ظذ احلُؿ رضورًة، وفق أدخِْٚه 

ًٜ مل يُـ داخاًل ظذ أصؾ افسبٛ، ؾُ ذم  ( )واجلٓٚفٜ ( )ٚن مًْك افٌرورظذ احلُؿ خٚص

 ٌٜ ؛ ظرؾْٚ أن افبٔع هبذا افؼط ظِ ًٜ هذا أؿؾ، وإذا طٓر أن افؼط دخؾ ظذ احلُؿ خٚص

                                                   

 . هذا افَسؿ افثٚفٞ مـ أؿسٚم افًِؾ(  )

 . ػ، وٓ ئٍد متٚمف؛ فتًِؼ حؼ افٌرئٍد ادِؽ ظذ شبٔؾ افتقؿ افذي: افبٔع ادقؿقف، هق(  )

 . 71/ إٔٔس افٍَٓٚء، : يْير

 . حَٓٚ(: ط)ذم  ( )

 (. ف)احلُؿ، شٚؿٌط مـ : ؿقفف ( )

 (.    / )ط : هنٚيٜ( 1)

 . افٌرر(: ط)ذم  ( )

 . ذم اجلٓٚفٜ(: ف)ذم  (7)

انزًثٍم 

هعهخ اسًب  ن

 ويعنى  
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 ؾهؾ تَسٔؿ افًِٜ

ادِؽ فِّنسي مـ وؿٝ افًَد،  ( )اشاًم ومًًْك دقجبف ٓ حُاًم، وهلذا فق شَط اخلٔٚر ثبٝ

ًٚ بٚفؼط ادتهِٜ وادٍْهِٜ، إٓ أن أصؾ اد ( )حتك يِّؽ ادبٔع بزوائده َِِّ ِؽ دٚ صٚر متً

مل يُـ مقجقدًا ؿبؾ افؼط أصاًل، ؾٚفًتؼ
( )

ادقجقد ذم هذه احلٚفٜ مـ ادنسي 
( )

  ٓ

يتقؿػ ظذ أن يٍْذ
( )

بثبقت 
( )

ادِؽ فف 
( )

إذا شَط اخلٔٚر، وذم إول 
( )

إٕام ثبٝ: 
( )

ذم  

ف، ؾٔثبٝادِؽ صٍٜ افتقؿػ ٓ افتًِٔؼ بٚفؼط، وتقؿػ افقء ٓ يًدم أصِ
(  )

إظتٚؿف  

ًٚ ظذ أن يٍْذ بٍْقذ ادِؽ فف بٚإلجٚزة  .بهٍٜ افتقؿػ أيو

                                                   

 . يثبٝ(: د)و( ط)و( ف)ذم  ( )

 . بٚفزيٚدة(: ط)ذم  ( )

مٚ يتقفد ظـ : وادراد بف هْٚ. أن يْوؿ إػ مٚ ظِٔف افقء ذم ٍٕسف رٌء آخر: هلمجع زيٚدة، و: وافزوائد

 . 7  : افُِٔٚت، فٍُِقي، ص: يْير. ادبٔع، متهالً ـٚفهقف، أو مٍْهاًل ـٚفقفد وافِبـ

 (. ب/   : )بدايٜ ( )

حتك يٍْذ بثبقت ادِؽ فف؛  إذا ـٚن اخلٔٚر فِبٚئع، ؾٚدنسي إذا َأظتؼ، ؾٕ٘ف ٓ يتقؿػ: أي: ذم هٚمش إم(  )

 . ادبٔع ظـ مُِف ٕن خٔٚر افبٚئع يّْع خروج

ترتٛ إثر ظذ افتكف، ـٚدِِؽ ظذ افبٔع، ؾبٔع افٍوقل : يىَِف إصقفٔقن وافٍَٓٚء ظذ: افٍْٚذ(  )

 . مًَْد ٓ ٕٚؾذ

 .   7 / ـنٚف اصىالحٚت افٍْقن، : يْير

 . ثبقت(: ط)ذم ( ) 

 (. ف)مـ  فف، شٚؿطٌ : ؿقفف (7)

َٕؾ افًبٚرة ظـ هٚمش : (ط): وذم هٚمش. ذم ادِؽ ادقؿقف ظذ إجٚزة ادٚفؽ: أي: ذم هٚمش إم(  )

 . أي ذم افبٔع ادقؿقف ظذ إجٚزة ادٚفؽ: افًثامٕٜٔ واهلْديٜ هُذا

 . يثبٝ(: ط)و( ف)ذم ( 9)

 . ؾثبٝ(: ط)ذم  (3 )
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 ؾهؾ تَسٔؿ افًِٜ

ٌٜ فِِّؽ اشاًم ومًًْك ٓ حُاًم؛ ٕهنٚ تتْٚول ( )اإلجٚرة: ( )ومـ هذا افْقع ، ؾ٘هنٚ ظِ

ِْؽ، وهلذا مل يثبٝ ادِؽ ذم إجر ِّ ، وادًدوم ٓ يُقن حمالا فِ ًٜ ؛ ًٕٓدام ( )ادًدوم حََٔ

َِؽ بؼط افتًجٔؾ؛ فقجقد افًِٜ اشاًم ومًًْك، إٓ أن هْٚك وجقد افًِٜ افًِٜ حُامً  ، وُيّ

ع بف ُجًؾ ـٚدًٍْٜ افتل هل ادَهقدة بٚفًَد، ؾٖمٚ افًَد ذم  ٍَ اشاًم ومًًْك مـ حٔٞ إن ادَْت

ًٚ إػ حٚفٜ افقجقد، ؾَٔتيض ادِؽ ذم  ، وهق مِؽ ادًٍْٜ صٚر موٚؾ ًٜ حؼ احلُؿ حََٔ

، وٓ يثبٝ مستْدًا إػ وؿٝ افًَد؛ ٕن إؿٚمٜ افًغ ( )ل اشتٍٔٚء ادًٍْٜ هلذاظذ حٚ ( )إجر

 ٌٜ  ( )مَٚم ادًٍْٜ ذم حُؿ صحٜ اإلجيٚب دون احلُؿ، وظذ هذا افىالق افرجًل، ؾٕ٘ف ظِ

ٌِِّؼ بؼط إَوٚء افًدة ؿبؾ افرجًٜ،  ( )اشاًم ومًًْك ٓ حُاًم؛ ٕن حُؿ زوال ادِؽ بف متً

                                                   

 . ومًًْك ٓ حُامً  مـ إٔقاع افَسؿ افثٚفٞ، وهق افًِٜ اشامً : أي(  )

ؾ، َأَجر يُٖجُر وادًٍقل: إَْجرُ (:  7 / ) ذم افًغ (  ) َّ ًَ ُْٖجر: وإَِجرُ . مٖجقر: جزاُء اف . اُدْسَت

ؾ: واإِلجٚرةُ  َّ  . مٚ أظىٔٝ مـ أْجٍر ذم َظ

 .   : ؛ خمتٚر افهحٚح، ص  / ؛ ادٌرب ذم ترتٔٛ ادًرب،    /  هتذيٛ افٌِٜ، : ويْير

وظرؾٓٚ افنخز . متِٔؽ مًٍْٜ مًَقفٜ: ، بٖهنٚ(9 / )ظرؾٓٚ اإلمٚم افنٚؾًل ذم إم : واصىالحًٚ 

هل (:  1/ )وذم آختٔٚر . ظَد ظذ ادًٍْٜ بًقٍض هق مٚل: اإلجٚرة: ، ؾَٚل(1 /1 )ذم ادبسقط 

 . بٔع ادْٚؾع

 . إجرة(: د)ذم ( ) 

 (. أ/37 )د : هنٚيٜ ( )

 . هبذا(: د)ذم (1) 

 (. ب/ 7 )ف : هنٚيٜ ( )

 . ذم حُؿ(: ف)ذم  (7)
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 ؾهؾ تَسٔؿ افًِٜ

ـٌ مـ أرـٚن افًِٜ، ؾًرؾْٚ إٔفذم حُؿ  ( )وهق حرمٜ ادحؾ رـ
ٍٜ حُاًم، وهلذا مل  ( ) فٔس بًِ

 .يثبٝ زوال مِؽ احلؾ بف، وٓ حرمٜ افقطء أصالً 

أن يُقن مٚ ُيوٚف إفٔف احلُؿ أصِف : ، ؾهقرهتٚ( )وأمٚ افًِٜ افتل تنبف افسبٛ

 .ذم وجقده خىرٌ  ( )مقجقدًا، وصٍتف مْتيرًا متٖخراً 

ٌٜ فألصؾ، وبًٕٚدام افقصػ ٓ ؾّـ حٔٞ وجقد إ ؛ ٕن افهٍٜ تٚبً ًٜ صؾ ـٚن ظِ

رٌ  ًٚ فِحُؿ بٚظتبٚر افهٍٜ وهق مْتَيٌر متٖخِّ  ،يًْدم إصؾ، ومـ حٔٞ إن ـقٕف مقجب

 ًٚ ًٚ فِقصقل إفٔف ؾُٚن شبب  .ؾٕٚصؾ ؿبؾ وجقد افقصػ ـٚن ضريَ

ٌٛ فقجقب افزـٚة بهٍٜ افْامء، وح هقل وبٔٚن ذفؽ ذم افْهٚب فِزـٚة، ؾٕ٘ف شب

هذا افْامء مْتَيٌر ٓ يُقن إٓ بًد مدٍة، ؿّدر افؼع تِؽ اددة بٚحلقل، وبام ذـره مل يْتهٛ 

ًٚ، ؾٕ٘ ، وحتك ـِّٜ ( )ش قلـف احلـك حيقل ظِٔـٍٚل حتـٚة ذم مـٓ زـ »: ف ؿٚلـاحلقل ذض

 ٍٜ ف ، وبًٕٚدام صٍٜ افْامء فِحٚل، ٓ يًْدم أصؾ ادٚل افذي يوٚف إفٔٓ ـِّٜ ذطٍ  ،ؽٚي

ًٜ تنبف افسبٛ ًٚ، ؾجًِْٚه ظِ ، ( )حتك جيقز افتًجٔؾ بًد ـامل افْهٚب ،هذا احلُؿ ذظ

                                                   

 . افىالق افرجًل: أي: ذم هٚمش إم(  )

 (.    / )ط : هنٚيٜ(  )

 . هذا افَسؿ افرابع مـ أؿسٚم افًِٜ(  )

 . ؛ ٕٕف خز ـٚن(ط)، وادثبٝ مـ متٖخرٌ  مْتيرٌ (: د)و( ف)إم وذم ( ) 

  . 9 : ص تَدم خترجيف،( 1)

فزـٚة ذم ادٚل افذي دمٛ ؾٔف بٚفْهٚب واحلقل، وخٚفػ اإلمٚم مٚفؽ مذهٛ اجلّٓقر جقاز تًجٔؾ ا(  )

 . رمحف اهلل

؛ ادٌْل  7 / ؛ افبٔٚن فًِّراين، 19/ ؛ افتّٓٔد ٓبـ ظبد افز،    / ادبسقط فِّهْػ، : يْير

= 

انعهخ انزً 

رشجه انسجت 

 ورصىٌزهب
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 ؾهؾ تَسٔؿ افًِٜ

وٓ يُقن ادٗدَّى زـًٚة فِحٚل
صٓر  ( )؛ ًٕٓدام صٍٜ افًِٜ، بخالف ادسٚؾر إذا صٚم ذم( )

 ًٜ ًٚ؛ فقجقد افًِٜ مىَِ رموٚن، وادَٔؿ إذا صذَّ ذم أول افقؿٝ، ؾٚدٗدَّى يُقن ؾرو

إذا تؿَّ احلقل حتك وجٛ بهٍتٓٚ، ثؿ
افزـٚة جٚز ادٗدَّى ظـ افزـٚة بٚظتبٚر أن إداء  ( )

ًٚ مـ  ٍٛ مل يُـ ادّٗدى ؿبؾ وجقد افًِٜ حمسقب ُوِجد بًد وجقد افًِٜ، وفق ـٚن حمُض شب

 .ـٚدٗدى ؿبؾ ـامل افْهٚب ،افزـٚة

ٌٜ دـ ( )ؾبٓذا تبغ ظِٔف احلؼ  أن حقٓن احلقل فٔس بتٖجٍٔؾ ؾٔف؛ ٕن افتٖجٔؾ مِٓ

ًٚ فِقاجٛ، وهْٚ ٓ يُقن  بًد ـامل افًِٜ، ؾ٘ذا أشَط ادِٜٓ بٚفتًجٔؾ ـٚن ذم احلٚل مٗدي

ًٚ، ؾًرؾْٚ أن  ًٚ فِقاجٛ، وإذا تؿ احلقل وٕهٚبف ؽر ـٚمٍؾ ـٚن ادّٗدى تىقظ ذم احلٚل مٗدي

ًٜ ذم مًْك افسبٛ، حتك يثبٝ حُؿ  افْهٚب ؿبؾ وجقد صٍٜ افْامء بّيض اددة يُقن ظِ

 ،ٕداء بحسٛ هذه افًِٜ، وٓ يثبٝ افقجقب أصاًل، بؾ يُقن ادٗدى مقؿقف افهحٜا

بٚشتْٚد حُؿ افقجقب إفٔف، وظذ  ،ظذ أن يُقن ظـ افقاجٛ إذا تؿ مٚ هق صٍٜ افًِٜ

ًٚ إذا مل يتؿ ذفؽ افقصػ  .أن يُقن تىقظ

ؾ ظْٓٚ افزـٚة، ثؿ جًِٓٚ ش ، ؾًجَّ ًٜ ؛ وٓ يدخؾ ظذ هذا إذا ـٕٚٝ اإلبؾ ظِقؾ ًٜ ٚئّ

ًٚ إٓ  ( )ٕن هْٚك أصؾ افًِٜ مل يقجد ًٚ ٓ حيهؾ ذظ وهق ادٚل افْٚمل؛ ؾ٘ن افٌْك مىَِ

                                                   

 . 91 / ٓبـ ؿدامٜ، 

 . فِامل(: ط)ذم  ( )

 (. أ/   : )بدايٜ ( )

 . وجبٝ(: ف)ذم   ( )

 . يتبغ (:ط)ذم   ( )

 (. 1  / )ط : هنٚيٜ( 1)
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بٚدٚل افْٚمل، وبام ٓ حيهؾ افٌْك مـ ادٚل ٓ تُقن افًِٜ مقجقدًة بّْزفٜ مٚ دون 

 .افْهٚب

ٌٜ فِحجر ظـ افتزظٚت ؾٔام هق حؼ افقارث بًد  ( )وظذ هذا مرض ادقت؛ ؾٕ٘ف ظِ

ًٜ تنبف( )ادقت بف وهذا مْتَيرٌ  ( )بهٍٜ اتهٚل ،ادقت  ( )، ؾُٚن ادقجقد ذم احلٚل ظِ

حتك يبىؾ تزظف بام زاد  ،اشتْد حُّف إػ أول ادرض ،افسبٛ، ؾ٘ذا تؿ بٚتهٚل ادقت بف

 .؛ ٕن افًِٜ مل تتؿ بهٍتٓٚ( )ظذ افثِٞ، وإذا برأ مـ مروف ـٚن تزظف ٕٚؾذاً 

ٌٜ فقجقب ا وهل ، فٍُٚرة ذم افهٔد وأدمل بهٍٜ افنايٜوـذفؽ اجلرح، ظِ

ًٜ تنبف ٌٜ مْتيَرٌة، ؾُٚن ادقجقد ؿبؾ افنايٜ ظِ افسبٛ حتك جيقز أداء افٍُٚرة  ( )صٍ

ًٚ، وإذا اتهؾ بف ادقت ـٚن ادّٗدى جٚئزًا ظـ افقاجٛ ، وهذا ـِف ( )بٚدٚل وافهقم مجًٔ

يُّـ جًؾ ادقصقف أحد ٕن افقصػ ٓ يَقم بٍْسف، وإٕام يَقم بٚدقصقف، ؾال 

ًٜ ـام بْٔٚ ذم ؾهؾ افسبٛ ًٚ ٓ ظِ ، وٓ يُّـ جًؾ افقصػ ( )وصٍل افًِٜ؛ فُٔقن شبب

                                                   

ٌٜ تنبف افسبٛ: أي(  )  . ظذ هذا افْسؼ افذي هق ظِ

 . إيهٚل(: ط)ذم ( ) 

 (. أ/71 )ف : هنٚيٜ ( )

 . ينبف(: د)ذم  ( )

 .    / ؛ تبٔغ احلَٚئؼ،  73/ ؛ جمّع إهنر،  3/7 ؛ 7  / ادبسقط فِّهْػ، : يْير( 1)

 . ينبف(: د)ذم  ( )

ٌٜ تنبف افسبٛ، ؾ٘ذا : وادًْك(. ب/37 ) د: هنٚيٜ (7) أن اجلرح ذم صٔد احلرم، وذم أدمل ادًهقم افدم؛ ظِ

ـنػ إهار، : يْير. أّدى اجلٚرُح افٍُٚرَة، أجزأتف بًد ادقت؛ فتامم افًِٜ، ـٚفْهٚب ذم افزـٚة

 . 1  / فِبخٚري، 

 .9  : ص(  )
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 ٍٜ ًٜ مًًْك وحُاًم بّْزفٜ آخر افقصٍغ وجقدًا مـ ظِ  ( )هل ذات وصٍغ، ؾِٓذا ظِ

ًٜ تنبف افسبٛ ( )جًِْٚهٚ  .ظِ

ًٜ : ( )ومـ هذا افْقع ُٜ افًِٜ، وذفؽ أن تُقن افًِٜ مقجب فِحُؿ بقاشىٜ تِؽ  ظِ

ٍٜ تقجٛ احلُؿ بقصٍػ ذفؽ ( )افقاشىٜ  ( )مـ مقجبٚت افًِٜ إوػ، ؾتُقن بّْزفٜ ظِ

 ًٚ ًٚ إػ افًِٜ دون افهٍٜ، ؾْٓٚ أيو افقصُػ ؿٚئٌؿ بٚفًِٜ، ؾُام أن احلُؿ هْٚك يُقن موٚؾ

ًٚ إػ افًِٜ دون افقاشىٜ ( )يُقن ؿ ، وذفؽ ٕحق افرمل، ؾٕ٘ف يقجٛ حترك افسٓ( )موٚؾ

حتك ُيبتْك ظِٔف ظِٜ افَتؾ، وفُـ هذه افقاشىٚت  ،ومؤف ذم اهلقاء وٍٕقذه ذم ادَهقد

ًٜ دبٚذة افَتؾ ًٜ تٚم حتك جيٛ افَهٚص ظذ  ،مـ مقجبٚت افرمل، ؾُٚن افرمل ظِ

 .افرامل

ٌٚق تتٖدَّىـتـف إظـإٕ: ٛـريـَـراء افـٚ ذم صـْـِـذا ؿـوهل
؛ ( )بف افٍُٚرة إذا ٕقاه ( )

ٌٛ ـقجـٛ مــريـَـل افـؽ ؾـِـّـؽ، وافـِـّـِـٌٛ فـقجـراء مــنـٕن اف

                                                   

 (. ب/   : )بدايٜ ( )

 .    / ـنػ إهار فِبخٚري، . رحافْهٚب وادرض واجل: أي(  )

 . افًِؾ افتل تنبف افسبٛ: أي(  )

 . افًِٜ(: ط)مُٚهنٚ ذم  ( )

 . وهق إوػ. وذفؽ(: ط)ذم  (1)

 . يُقن أيوًٚ (: ط)ذم  ( )

 . 9  / ـنػ إهار فِْسٍل، : يْير( 7)

  .يتّٖدى(: د)ذم ( ) 

ًٚ ذم ؿقل وإن اصسى أبٚه يْق)(:  /7)ذم ادبسقط فِّهْػ ( 9) ي بف افًتؼ ظـ طٓٚره، أجزأه اشتحسٕٚ

وزؾر  ،إول -رمحف اهلل تًٚػ-وذم افَٔٚس ٓ جيزئ وهق ؿقل أيب حٍْٜٔ . ظِامئْٚ افثالثٜ ريض اهلل ظْٓؿ

= 

عهخ 

 انعهخ
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ًٚ إػ افسبٛ إول؛ فُقن افقاشىٜ مـ مقجبٚتف، ( )ؼـتـًـِـف ، ؾٔهر احلُؿ موٚؾ

يوٚف  -وهل افؼط-بخالف مٚ إذا اصسى ادحِقف بًتَف بْٜٔ افٍُٚرة؛ ٕن افقاشىٜ 

ًٚ بف، وافًتؼ ظْد موٌٚف إػ مٚ ُوِجد مـ   ( )وجقده إفٔف افًتؼ وجقدًا ظْده، ٓ وجقب

، ؾِؿ: افتًِٔؼ بام هق بٍٚق بًد وجقد افؼط، وهق ؿقفف  .تَسن بف ٕٜٔ افٍُٚرة ( )إٔٝ حر 

؛ ٕن ( )إذا رجًقا وّْقا: وظذ هذا ؿٚل أبق حٍْٜٔ رمحف اهلل ذم ادزـغ فنٓقد افزٕٚ

دة افنٓقد، وافنٓٚدة ٓ ذم مًْك ظِٜ افًِٜ، ؾ٘ن ادقجٛ فِحُؿ بٚفرجؿ صٓٚ ( )افتزـٜٔ

ًٚ إػ افتزـٜٔ، ومـ حٔٞ إن  ًٜ بدون افتزـٜٔ، ؾّـ هذا افقجف يهر احلُؿ موٚؾ تُقن مقجب

ًٚ، ؾٖيُّ افٍريَغ رجع ـٚن وٚمًْٚ  ًٚ إػ افنٓٚدة أيو ٌٜ فِنٓٚدة بَل احلُؿ موٚؾ  .افتزـٜٔ صٍ

                                                   

 .7 / ؛ بدائع افهْٚئع،    / اهلدايٜ، : ويْير. (وافنٚؾًل رمحٓام اهلل تًٚػ

: بٚب) رواه أبق داود ذم افسْـ . شرحؿ حمرم مْف، ؾٓق حر مـ مِؽ ذا »   يقجٛ افًتؼ؛ فَقل افْبل(  )

ْف ذم جٚمًف ( 91 ؾّٔـ مِؽ ذا رحٍؿ حمرم، برؿؿ  ؾّٔـ مِؽ ذا رحؿ : بٚب) ، وافسمذي وحسَّ

برؿؿ ،    / ـتٚب افًتؼ،  )، ورواه ؽرمهٚ، وصححف احلٚـؿ ذم ادستدرك (1   حمرم، برؿؿ 

 . ، وواؾَف افذهبل( 1  

 (.    / ) ط: هنٚيٜ(  )

 . ومل(: د)و( ط)و( ف)ذم  ( )

: إذا رجًقا ظـ افتزـٜٔ، وؿٚفقا: ، ظـ ادزـغ فنٓقد افزٕٚ(9/13)ؿٚل ادهْػ رمحف اهلل ذم ادبسقط (  )

، وؿٚل أبق يقشػ وحمّد رمحٓام اهلل -رمحف اهلل تًٚػ  -تًّدٕٚ، ؾًِٔٓؿ وامن افديٜ ذم ؿقل أيب حٍْٜٔ 

  .ـغ وفُـ افديٜ ذم بٔٝ ادٚلٓ وامن ظذ ادز: تًٚػ

 . 79 / افًِّٜٔ، . ، طنػ إهار فِبخٚريـ. تًديؾ افنٓقد: ادراد بٚفتزـٜٔ هْٚ( 1)
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آخر ظبد : وممٚ هق ٕير افًِٜ افتل تنبف افسبٛ مٚ ؿٚل أبق حٍْٜٔ ذم رجٍؾ ؿٚل

 .( )ؾٚصسى ظبدًا ثؿ ظبدًا ثؿ مٚت، ؾٕ٘ف يًتؼ افثٚين مـ حغ اصساه. أصسيف ؾٓق حر  

آخر امرأٍة أتزوجٓٚ ؾٓل ضٚفٌؼ؛ ٕن افثٚين مقصقٌف بهٍٜ أخريٜ : وـذفؽ فق ؿٚل

، وهق أن ٓ ينسي بًده ؽره حتك يّقت، وٓ يتزوج بًدهٚ ( )بٚظتبٚر مًًْك مْتيرٍ 

ًٚ ذم احلٚل دًْك إٓتيٚر ذم هذا افقصػ، وإذاؽرهٚ، ؾِؿ  زال  ( )يُـ احلُؿ ثٚبت

ًٚ مـ حغ وجدت افًِٜ ٓ مـ حغ زال ،إٓتيٚر وتَرر افقصػ  ( )ـٚن احلُؿ ثٚبت

 .افسبٛ ( )إٓتيٚر، ـام هق حُؿ افًِٜ افتل تنبف

ٍٝ  ( )وؿد جًؾ بًض منٚخيْٚ اإلجيٚب ادوٚف إػ  .( )مـ هذا افَسؿ ( )وؿ

ٌٜ اشاًم ومًًْك ٓ : ٚل ريض اهلل ظْفؿ وإصح ظْدي إٔف مـ افَسؿ افثٚفٞ؛ ؾٕ٘ف ظِ

بدرهٍؿ ؽدًا، ؾتهدق بف افٔقم، جٚز ظـ ادْذور  ( )حُاًم، وهلذا فق ٕذر أن يتهدق

                                                   

؛ بدايٜ 7  / اجلٚمع افهٌر مع ذحف افْٚؾع افُبر، : يْير. ُيًتؼ يقم مٚت: وؿٚل أبق يقشػ وحمّد(  )

 .  7/ ؛ بدائع افهْٚئع،  3 / ادبتدي، 

 (. ب/71 ) ف: هنٚيٜ ( )

 . ؾ٘ذا(: ط)ذم ( ) 

 . زوال(: ط)و( ف)ذم ( ) 

 . ينبف(: د)ذم  (1)

 (. أ/   : )بدايٜ ( )

 .  9 / اإلشالمل، دار افُتٚب . ط ـنػ إهار،. ادوٚف إػ وؿٝ ذم ادستَبؾْذر ـٚف( 7)

وـذفؽ ـؾ (:    : ص)ؾَد ؿٚل ذم أصقفف  ،افًِٜ افتل تنبف افسبٛ، ومْٓؿ افبزدوي: افذي هق(  )

ٌٜ اشاًم ومًًْك ٓ حُاًم فُْف ينبف إشبٚب ، ؾٕ٘ف ظِ ٍٝ  . إجيٍٚب موٍٚف إػ وؿ

 . يهدق(: د)ذم  (9)

انخالف فً 

اإلٌجبة 

انًضبف 

, إنى ولذ  

ين أي لسى 

هى؟ 

ورزجٍح 

 انًصنف
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ر حُُؿ جقازه ظـ ادْذور إػ ( )، وفق ـٚن هذا مـ ٕير( )فِحٚل َٖخَّ  ( )افَسؿ افرابع َفت

 .بْٔٚ ذم تًجٔؾ افزـٚة جملء ذفؽ افقؿٝ، ـام

ٍٝ ذم  ،وـذفؽ ؿٚل أبق يقشػ رمحف اهلل ذم افْذر بٚفهقم وافهالة إذا أوٚؾف إػ وؿ

؛ فقجقد افًِٜ اشاًم ومًًْك، وإن تٖخر حُؿ ( )جيقز تًجِٔف ؿبؾ ذفؽ افقؿٝ: ادستَبؾ

 .وجقب إداء إػ جملء ذفؽ افقؿٝ، بّْزفٜ افهقم ذم حؼ ادسٚؾر

ٍٝ بًْٔف بام أوجٛ اهلل ( )زٓ جيق: وؿٚل حمّدٌ  ، اظتبٚرًا دٚ يقجبف ظذ ٍٕسف ذم وؿ

ٍٝ بًْٔف، حتك ٓ يٍْؽ ذفؽ افقؿٝ ظـ وجقب إداء أو وجقد إداء ؾٔف،  ظِٔف ذم وؿ

 .ظـ ذفؽ أصالً  ( )وإذا جٚز افتًجٔؾ خال افقؿٝ ادوٚف إفٔف

 

 

                                                   

 . أن افْٚذر ٓ خيرج ظـ مقجٛ ٕذره إٓ بٕٚداء ـام افتزمف: َٕؾ ادهْػ خالف زؾر ذم ذفؽ، وؿقفف(  )

 .    / ٚصٜٔ ابـ ظٚبديـ، ؛ افدر ادختٚر مع ح7  / ؛ ؾتح افَدير، 9  / ادبسقط، : يْير

 . مـ ٕير مـ افَسؿ افرابع(: د)فِْير مـ افَسؿ افرابع، وذم (: ف)ذم  ( )

 . حغ(: ف)بًدهٚ ذم  ( )

هلل ظع أن أصقم رجٛ، ؾهٚم صٓرًا : أن يَقل -(3  / )ـام ذم ادبسقط فِّهْػ -صقرة ادسٖفٜ (  )

ايٜ احلسـ بـ زيٚد ظـ أيب حٍْٜٔ رمحٓام اهلل تًٚػ، أجزأه ظـ ادْذور ذم ؿقل أيب يقشػ، وهق رو. ؿبِف

 . وذم ؿقل حمّد وزؾر ٓ جيزئف

 . ادهدر افسٚبؼ: يْير( 1)

  (.ط)إفٔف، شٚؿٌط مـ : ؿقفف ( )
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ٍٜ تنتّؾ، ؾٓق آخر افقصٍغ م( )ٓ اشامً  ( )مًًْك وحُامً  ( )ؾٖمٚ افًِٜ ظذ  ( )ـ ظِ

ذم افَرابٜ ادحرمٜ فُِْٚح مع ادِؽ، ؾ٘هنام وصٍٚن  ( )، ٕحق مٚ بْٔٚ( )وصٍغ مٗثريـ

ًٜ مًًْك وحُاًم، وادراد بٚدًْك ـقٕف مٗثرًا : مٗثران ذم افًتؼ، ثؿ آخرمهٚ وجقدًا يُقن ظِ

تقيٚ ذم إٔف يثبٝ احلُؿ ظْده؛ وهذا ٕن افقصػ افثٚين مع إول اش: ؾٔف، وبٚحلُؿ

ًٜ مًًْك وحُاًم ٓ اشاًم، ؾ٘ن احلُؿ  افقجقب هبام، وترجح افثٚين بٚفقجقد ظْده، ؾُٚن ظِ

ًٚ، ؾّـ حٔٞ آشؿ افقصػ افثٚين صىر افًِٜ  .موٌٚف إػ افقصٍغ مجًٔ

؛ ٕن ـؾ واحٍد مـ ( )أحد وصٍل ظِٜ افربٚ حيرم افْسٖ بٍٕٚراده: وظذ هذا ؿِْٚ

ًٜ مًًْك وحُاًم إ ذا تٖخر وجقده ظـ افقصػ أخر، وحرمٜ افْسٖ مبْل  ظذ افقصٍغ ظِ

ًٚ مـ حرمٜ افٍوؾ ( )آحتٔٚط، و ًٚ بقجقد أحد افقصٍغ، ( )هق أهع ثبقت  .ؾجًؾ ثٚبت

ؾ  ًَ وٓ يدخؾ ظذ هذا حُؿ افنٓٚدة، ؾ٘ن صٓٚدة افنٚهد افثٚين بًد إول ٓ دُم

ًٜ فالشتحَٚق مًًْك وحُاًم، وإن ـٚن اشتحَٚق احلُؿ ظْده يُقن؛ ٕن هْٚك  ظِ

                                                   

 . افتل هل(: ط)بًدهٚ ذم  ( )

 . حُاًم، بدون افقاو(: ط)ذم  ( )

 . هذا افَسؿ اخلٚمس مـ أؿسٚم افًِٜ(. أ/ 3 )د : هنٚيٜ ( )

 (. 7  / )ط : هنٚيٜ(  )

 . ذم افًتؼ(: ط)بًدهٚ ذم  (1)

 . ومٙ تقثٔؼ ادسٖفٜ هْٚك.   1،   1: ص(  )

 . 7 / ؛ تبٔغ احلَٚئؼ، 99 /7؛ ادحٔط افزهٚين،  3 /  ادبسقط فِّهْػ، : يْير( 7)

 . بدل افقاو. أو(: ف)ذم  ( )

ظٚن، ؾبًٔقا ـٔػ صئتؿ بًد أن يُقن يدًا إذا اختِػ افْق )): ف ـقفـَـف(: د)و( ط)و( ف(بًدهٚ ذم  (9)

 . (( بٔد

يعنى  انعهخ

وحكًب  

 ورعزٌفهب
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 ؾهؾ تَسٔؿ افًِٜ

آشتحَٚق ٓ يثبٝ بٚفنٓٚدة، بؾ بَوٚء افَٚيض، وؿوُٚء افَٚيض يُقن بنٓٚدة 

اًم فًِٜ آشتحَٚق ِّّ ًٚ وأخر مت ًٚ، ؾال يتهقر ؾٔف ـقن أحدمهٚ شٚبَ  .افنٚهديـ مجًٔ

ؾٖمٚ افًِٜ اشاًم وحُاًم ٓ مًًْك 
( )

َخص هبام، ؾ٘هنٚ  ، ؾٓق افسٍر وادرض ذم ثبقت افرُّ

ٌٜ إػ افسٍر ذم افؼيًٜ موٚؾ
( )

ٌٜ اشاًم، وـذفؽ مـ   وادرض، ؾًرؾْٚ أن ـؾ واحٍد مْٓام ظِ

حٔٞ احلُؿ، ؾحُؿ جقاز
( )

افسخص بٚفٍىر وٕحقه يثبٝ ظْد وجقد افسٍر وادرض،  

ؾٖمٚ ادًْك ادٗثر ذم هذه افرخهٜ، ؾٓق ادنَٜ افتل تِحَف بٚفهقم دون ادرض 

وافسٍر
( )

ًْك مٚ يُقن مٗثرًا ذم احلُؿ وذفؽ ادنَٜ، وإفٔف أصٚر اهلل تًٚػ دٚ بْٔٚ أن اد ؛

چۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  چ : ذم ؿقفف
( )

ـٌ تتٍٚوت  ، إٓ أن ادنَٜ بٚض

 ٍٜ أحقال افْٚس ؾٔف، وٓ يُّـ افقؿقف ظذ حََٔتف، ؾٖؿٚم افؼع افسٍر بهٍ
( )

 

 ًٚ ٓا ظِٔٓٚ ؽٚفب ٍٜ مَٚم تِؽ ادنَٜ؛ فُقٕف دا ، وـذفؽ أؿٚم ادرض بقصٍػ خمهقص

ٌٜ اشاًم وحُاًم ٓ مًًْك، وهلذا فق أصبح مَٔاًم  خمهقٍص مَٚم تِؽ ادنَٜ، ؾًرؾْٚ إٔف ظِ

صٚئاًم ثؿ شٚؾر ؾٖؾىر مل تِزمف افٍُٚرة
( )

 ًٚ، وإنـّـٚط اشـَــاإلشٜ ـِـقد ظـقجـ؛ ف

                                                   

 . وهق افَسؿ افسٚدس مـ أؿسٚم افًِٜ(  )

 (. أ/ 7 )ف : هنٚيٜ( ) 

 (. ب/   : )بدايٜ ( )

 . افسٍر وادرض(: د)و( ط)ذم  ( )

 . 1  مـ أيٜ : شقرة افبَرة( 1)

 . فهٍٜ(: د)و( ف)ذم  ( )

 . ف، وإن أؾىر ؾًِٔف افَوٚء وٓ ـٍٚرة ظِٔفمذهٛ احلٍْٜٔ إٔف جيٛ ظِٔف إمتٚم صقم( 7)

 . 33 / ؛ بدائع افهْٚئع،   / ؛ ادبسقط فِّهْػ،  3 / ادبسقط فِنٔبٚين، : يْير 

انعهخ اسًب  

, وحكًب  

 وأيثهزهب
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ًٚ فف  ( )إًدم  .أصالً ذم هذا افٔقم  ( )مًًْك وحُاًم حتك ٓ يُقن افٍىر مبٚح

ٌٜ اشاًم وحُاًم ٓ مًًْك؛افْقم ذم ـقٕف ح ( )وظذ هذا ًٚ ظِ ٌر  دث إذ ادًْك افذي هق مٗثِّ

ظذ حسٛ مٚ اختِػ افًِامء  -ذم احلدث خروج ٕجٍس مـ افبدن أو مـ أحد افسبِٔغ 

ًٚ  -ؾٔف  ، وهق أن يُقن موىجً ٍٜ ٍٜ خمهقص وذفؽ ؽر مقجقٍد ذم افْقم إٓ أن افْقم بهٍ

ًٚ؛  مـ افبدن تٔسراً  أو متُئ
ٍ
 .فُقٕف دفٔؾ اشسخٚء ادٍٚصؾ يَقم مَٚم خروج رء

ٌٜ فثبقت افْسٛ اشاًم وحُاًم ٓ مًًْك؛  ،وظذ هذا حُؿ افْسٛ ُِْؽ افُْٚح ظِ ؾ٘ن م

، ؾَٚم افُْٚح  ـٌ ًٚ مـ مٚئف وفُْف بٚض ٌر ذم افْسٛ ـقن افقفد خمِقؿ ٕن ادًْك افذي هق مٗثِّ

 .افذي هق طٚهٌر مَٚمف تٔسراً 

ًٜ ( )وـذفؽ اْدَسُّ ظـ صٓقةٍ   ( )، وافُْٚح ذم حُؿ حرمٜ ادهٚهرة، ؾٕ٘ف يُقن ظِ

 .اشاًم وحُاًم ٓ مًًْك 

ٌٜ فقجقب ( )وـذفؽ آشتزاء ، ؾ٘ن اشتحداث مِؽ افقطء بِّؽ افّٔغ ظِ

آشتزاء اشاًم وحُاًم ٓ مًًْك؛ ٕن ادٗثر ذم إجيٚب آشتزاء اصتٌٚل افرحؿ بامء افٌر؛ 

                                                   

 (.    / )ط : هنٚيٜ(  )

  (.ف)شٚؿٌط مـ . فف: ؿقفف ( )

 . ؿِْٚ(: ط)بًدهٚ ذم  ( )

ـام تثبٝ بٚفقطء، شقاء ـٚن ذفؽ ذم ثبقت حرمٜ ادهٚهرة بٚدس وافتَبٔؾ ظـ صٓقٍة  مذهٛ احلٍْٜٔ(  )

ِْؽ أو ذم ؽر ادِؽ ؛ ادحٔط 19 / ؛ بدائع افهْٚئع، 93 / ادبسقط فِّهْػ، : ْيري. ادِ

 .    /1افزهٚين، 

 (. ط)و( ف)ظِٜ، شٚؿٌط مـ : ؿقفف (1)

افًبٚرتغ ذم  وييٓر إٔف شبؼ ٕير مـ افْٚشخ؛ فتَٚبؾ. اهـ. ٕن ادٗثر آشتزاء(: ف)جٚءت افًبٚرة ذم  ( )

= 
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، ؾَٚم افسبٛد ـٌ  آخر، وذفؽ بٚض
ٍ
افيٚهر افدال ظِٔف  ( )َهقد صٕٜٔٚ مٚئف ظـ اخلِط بامء

 .مَٚم ذفؽ ادًْك ذم وجقب آشتزاء بف -وهق اشتحداث مِؽ افقطء بِّؽ افّٔغ-

ومل يَؿ مِؽ افُْٚح مَٚم ذفؽ ادًْك؛ ٕن زوال مِؽ افُْٚح بًد وجقد افسبٛ 

ٚ حيهؾ ادَهقد وهق براءة افرحؿ، ؾال حٚجٜ إػ ادقجٛ فنٌؾ افرحؿ، يًَٛ ظدًة هب

ٍِْؽ آخر ، وأمٚ زوال مِؽ افّٔغ بًد افقطء ٓ يًَٛ ( )إجيٚب آشتزاء ظْد حدوث ِم

وجقب مٚ هق دفٔؾ براءة افرحؿ، ؾتَع احلٚجٜ إػ إجيٚب آشتزاء ظْد حدوث مِؽ 

 .دَهقد براءة افرحؿ ؛افّٔغ ( )احِلْؾ بِّؽ

 .قع أـثر مـ أن حتلوأمثِٜ هذا افْ

، ـٚدس وافُِّْٚح ( )إؿٚمٜ افداظل مَٚم اددظق: أحدمهٚ: وهذا ذم احلٚصؾ ٕقظٚن

 .افداظل إػ مٚ يثبٝ بف مًْك افبًؤٜ

                                                   

 . افسىريـ

وآشتزاء ذم احلٚمؾ بقوع احلّؾ، وذم ذوات . ضِٛ براءة رحؿ اجلٚريٜ مـ احلّؾ: وآشتزاء

ر ظـ : ويٖيت آشتزاء بًّْك. احلٔض بحٔوٜ، وإن ـٕٚٝ ٓ حتٔض ؾٚشتزاؤهٚ بنٓر ـَ اْشتَِْٚء افذَّ

 . وادَهقد هْٚ ادًْك إول. افبقل

 .   / ؛ دشتقر افًِامء،   / ؛ فسٚن افًرب، 7  / فٌِٜ ٓبـ ؾٚرس، ادَٚئس ذم ا: يْير

 (. ب/ 3 )د : هنٚيٜ( ) 

 (. ط)آخر، شٚؿٌط مـ : ؿقفف ( )

 (. أ/1  : )بدايٜ ( )

َُٔٚم مَٚم اددظق إفٔف، ـٚفسٍر وادرض، ؾ٘هنام أؿٔام مَٚم ادنَٜ: يَهد بٚفداظل(  )  . افسبٛ افداظل، ؾ

 .  7 / ف افتِقيح، افتقؤح مع ذح: يْير
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، ـٚشسخٚء ادٍٚصؾ بٚفْقم، ؾٕ٘ف دفٔؾ خروج ( )إؿٚمٜ افدفٔؾ مَٚم اددفقل: وافثٚين

 ًٚ  مـ افبدن، وافتَٚء اخلتٕٚغ ذم ـقٕف مقجب
ٍ
فالؽتسٚل؛ ٕٕف دفٔؾ خروج ادْل ظـ  رء

ًٚ ظْد أيب حٍْٜٔ وأبك يقشػ ؛ ٕٕف دفٔؾ خروج ( )صٓقٍة، وادبٚذة افٍٚحنٜ ذم ـقٕف حدث

 مْف حغ إتؼت أفٜ بٚدبٚذة
ٍ
 .رء

إن ـْٝ حتبْٔل أو تبٌؤْل، ؾٖٕٝ ـذا، ؾ٘ن : إذا ؿٚل ٓمرأتف ( )هذا ( )وظذ

ًِؾ ؿٚئاًم مَٚم اددفقل إخبٚرهٚ بف ذم ادجِس يُقن دفٔؾ ًٚ، ؾُج  .( )وجقد مٚ جًِف ذض

افرضورة وافًجز ظـ افقؿقف ظذ مٚ هق : أحدهٚ: وؾٔف ثالثٜ أوجف مـ افٍَف

ى احلُؿ إػ ؿقفف : ؾَٚفٝ. إن حوٝ ؾٖٕٝ ـذا: احلََٜٔ، ـام ذم ادحبٜ وافبٌض، وبف تًدَّ

 .( )قؾٕ٘ف يَٚم خزهٚ بف مَٚم حََٜٔ افؼط ذم وؿقع افىال. حوٝ

 .آحتٔٚط ذم بٚب احلرمٚت وافًبٚدات: وافثٚين

 ؾـًـٓذا جـ، وف( )ٜ هلؿـؼ ؾٔف احلٚجـَـحـتـدؾع احلرج ظـ افْٚس ؾٔام ت: وافثٚفٞ

                                                   

إؿٚمٜ افدفٔؾ مَٚم اددفقل، أصٌؾ ذم افؼع (:   / )ؿٚل ذم بدائع افهْٚئع (. ب/ 7 )ف : هنٚيٜ ( )

 . وافًَؾ

 . 3 / ؛ جمّع إهنر،   / ؛ حتٍٜ افٍَٓٚء،   / ادبسقط فِّهْػ، : يْير(  )

 (. 9  / )ط : هنٚيٜ(  )

 . ؿِْٚ: (ط)ذم  بًدهٚ ( )

ًٚ ٓ ؿٔٚشًٚ يَع ظْدهؿ اش( 1)  . تحسٕٚ

 . 9  / ؛ بدائع افهْٚئع،  9 / ؛ حتٍٜ افٍَٓٚء، 1 / ادبسقط فِّهْػ، : يْير

؛   / ، فِجهٚص افَرآن ؛ أحُٚم 3 : افهٌر مع ذحف افْٚؾع افُبر، ص اجلٚمع: يْير ( )

 . 1 / ، فِّهْػ ادبسقط؛    / افٍهقل فِجهٚص، 

احلرج، ودؾع افرضورة، أن ذم دؾع افرضورة ٓ يُّـ  وافٍرق بغ دؾع): ؿٚل صٚحٛ افتقؤح( 7)

= 

فً إلبيخ 

انذنٍم يمبو 

انًذنىل 

ثالثخ أوجه  

 ين انفمه
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َِْؽ افًغ ادْتٍع بف مَٚم مِؽ ادًَقد ظِٔف  ( )افؼع   -وهق ادًٍْٜ  -ذم بٚب اإلجٚرة ِم

ًٚ بف وهق-ذم جقاز افًَد، وأؿٚم شبٛ وجقد ادًٍْٜ  مَٚم حََٜٔ  -( )ـقن افًغ مْتًٍ

وجقدهٚ؛ ٕهنٚ بًد افقجقد ٓ تبَك وؿتغ، ؾال يُّـ إيراد افًَد ظِٔٓٚ وتسِّٔٓٚ، 

ٌٜ إفٔف، أؿٚم افؼع ؽر ادَهقد بٚفًَد مَٚم ادَهقد ؾٔام  ؾِدؾع احلرج ؾٔام فِْٚس حٚج

ًٚ فًِٚؿدظِٔف ظَد ادًٚووٜ، وهق وجقد ادًَقد ظِٔف وـقٕف مم ( )ُيبتْك  .ِقـ

حدوٌد يتؿُّ بًّرؾتٓٚ ؾَف افرجؾ، وفُـ ذم وبط حدودهٚ بًض احلرج؛ دٚ  ( )وهذه

ّْٚٓ ؿٜ، ؾال يىِب ؾٔٓٚ مـ افدِّ
َـّ ظـ ضِبٓٚ بٍنٍؾ، واهلل اهلٚدي دـ  ( ) ؾٌَٔف بُسٍؾ، وٓ يٍَ

 .جٚهد ذم شبِٔف

 

                                                   

ٌٜ إػ إؿٚمٜ اخلز ظـ  افقؿقف ظذ ذفؽ افقء، ـٚدحبٜ، ؾ٘ن وؿقف افٌر ظِٔٓٚ حمٌٚل، ؾٚفرضورة داظٔ

، فُـ ذم . ادحبٜ مَٚم ادحبٜ ـٌ أمٚ ادنَٜ ذم افسٍر، واإلٕزال ذم افتَٚء اخلتٕٚغ، ؾ٘ن افقؿقف ظِٔٓام ممُ

 .  7 / افتِقيح، افتقؤح مع . (إفٔٓام حرٌج خلٍٚئٓامإوٚؾٜ احلُؿ 

 . افؼط(: ف)ذم  ( )

 . هبٚ(: ط)ذم   ( )

 . يْبْل(: ط)ذم  ( )

 . ؾٓذه(: د)و( ط)و( ف)ذم  ( )

 .يىِبٓٚ(: د)ذم  (1)
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 ومصؾ شمؼسقؿ اًمنمط

   ومصؾ

 ( )شمؼسقؿ اًمنمط ( )ذم
 ومصؾ شمؼسقؿ اًمنمط 

ذٌط حمٌض، وذٌط ذم طمؽؿ اًمعؾي، وذٌط ومقف ؿمبفي اًمعؾي، : ( )وهل أىمسوٌم ؾمتيٌ 

 .سمؿعـك اًمعالمي اخلوًمصي ( )وذٌط ذم معـك اًمسبى، وذٌط اؾماًم ٓ طمؽاًم، وذٌط هق

ويؿتـع وضمقد وضمقد اًمعؾي قمغم وضمقده،  ( )ومفق مو شمتقىمػ: ( )وملمو اًمنمط اعمحض

 ( )اًمعؾي طمؼقؼًي سمعد وضمقدهو صقرًة، طمتك يقضمد ذًمؽ اًمنمط، ومتصػم مقضمقدًة قمـدهو

أن احلؽؿ مضوٌف إمم اًمنمط وضمقدًا  ،اًمنمط واًمعؾي ( )ذم اًمػرق سملم ( )طمؼقؼًي، قمغم مو سمقـو

                                                   

 .سمقون(: ط)سمعدهو ذم (  )

 .6 8 :ذم اًمػصؾ اًمسوسمؼ، ص وذيمر أكقاقمفشمؼدم شمعريػ اًمنمط (  )

 . ؾمتي أىمسوم(: ط)ذم  ( )

ؿف إمم مخسي أىمسوم، ومؾؿ يذيمر اًمؼسؿ اًمذي هق، هذا وىمد كؼص قمـف ومخر اإلؾمالم ذٌط ومقف ؿمبفي : ومؼسَّ

ؿف اًمعؾي، وشمبعف قمغم ذًمؽ اخلب غـوىمل ذم اًمقاذم، وأمو اًمؼويض اإلموم اًمدسمقد ومؼسَّ قمغم -وزي ذم اعمغـل، واًمسِّ

 . إمم أرسمعي أىمسوم، وشمبعف صدر اًمنميعي -قمودشمف ذم اًمؽمسمقع

؛ اعمغـل 664/ ؛ مقزان إصقل، 8  /4؛ أصقل اًمبزدوي مع اًمؽشػ،  4 / اًمتؼقيؿ، : يـظر

 . 68 / اًمتؾقيح،  ؛ اًمتقوقح مع388 /4، اًمقاذم، 43 : ًمؾخبوزي، ص

 (. ط)هق، ؾموىمٌط مـ : ىمقًمف (4)

 . وهذا اًمؼسؿ إول مـ أىمسوم اًمنمط( 3)

 . يتقىمػ(: د)و ( ط)ذم  (8)

 . قمـده(: د)و( ف)ذم  ( )

  .ومو سمعدهو،   8 :ص اًمسبى ذم ومصؾ( 6)

 (. ب/3  : )سمدايي( ) 

ألسام 

 زط ستحالش

الشزط 

الوحض 

 وتعزٌفه
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إن دظمؾً اًمدار، وملكً : قمـده ٓ وضمقسمًو سمف، وذًمؽ كحق يمؾامت اًمنمط يمؾفو، يمؼقًمف ًمعبده

 ، ، ومنن اًمتحرير اًمذي هق قمؾٌي يتقىمػ طمرٌّ ًَ ، أو يمؾام دظمؾ ًَ ، أو متك دظمؾ ًَ أو إذا دظمؾ

مو ُوضِمد صقرشمف سمؽؾامشمف مـ اعمقمم، وقمـد وضمقد  ( )وضمقده قمغم وضمقد اًمنمط طمؼقؼًي سمعد

 .( )اًمنمط يقضمد اًمتحرير طمؼقؼًي، ومقثبً سمف طمؽؿ اًمعتؼ

ٍب ضمعؾفو اًمنمع ؾمببًو وقمغم هذا طمؽؿ اًمعبودات واعمعومالت، ومنهنو شمعؾَّؼً سملؾمبو

، صمؿ وضمقد اًمعؾي طمؼقؼًي يتلظمر إمم وضمقد مو هق ذٌط ومقف، وهق اًمعؾؿ ( )ًمؾقضمقب يمام سمقـو

، طمتك إن اًمـص اًمـوزل ىمبؾ قمؾؿ اعمخوـمى سمف ضُمِعؾ ذم طمؼف ( )، أو مو يؼقم مؼوم اًمعؾؿ( )سمف

دات قمؾقف طمتك مـ أؾمؾؿ ذم دار احلرب ومل يعؾؿ سمقضمقب اًمعبو: يملكف همػم كوزٍل، وهلذا ىمؾـو

 سموقمتبور اًمسبى ذم اعمويض، وإذا أؾمؾؿ 
ٍ
مه زموٌن، صمؿ قمؾؿ سمذًمؽ، ومنكف ٓ يؾزمف ىمضوء رء

، ٓ ٕن اًمعؾؿ ًمقس سمنمٍط، وًمؽـ ٕن ؿمققع اخلطوب ذم ( )ذم دار اإلؾمالم يؾزمف اًمؼضوء

اًمعؾي  اًمقصقل إًمقف سملدكك ـمؾٍى، يؼقم مؼوم وضمقد اًمعؾؿ سمف، ومتصػم ( )دار اإلؾمالم، وشمقُنَ 

                                                   

 (. 3  / )ط : هنويي(  )

 (. أ/ 3 )د : هنويي ( )

  . 3 / ، سمتحؼقؼ إومغوين اعمطبقع: يـظر(  )

 (. أ/   )ف : هنويي(4) 

 . سمف(: ط)سمعدهو ذم  (3)

 . ظموًمػ زومر ذم هذه اعمسلًمي، ومؼول سمقضمقب اًمؼضوء ذم احلوًملم( 8)

 . 4  / ؛ اعمبسقط ًمؾؿصـػ، 63 / ؛ اعمبسقط ًمؾشقبوين، 883/ اًمسػم اًمؽبػم، : يـظر 

 . وشمقسػم(: ط)ذم  ( )
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، سملداء أريموهنو، كحق ( )اًمعبودةِ  مقضمقدًة طمؼقؼًي سمقضمقد اًمنمط طمؽاًم، وقمغم هذا شملدِّي

اًمصالة، ومنن أريموهنو اًمؼقوم واًمؼراءة واًمريمقع واًمسجقد، صمؿ ٓ يقضمد إداء هبو إٓ سمعد 

 .وضمقد اًمنمط وهق اًمـقي واًمطفورة

ٓ يقضمد سمف اكعؼود  -وهق اإلجيوب واًمؼبقل  -ويمذًمؽ اعمعومالت، ومنن ريمـ اًمـؽوح 

اًمعؼد إٓ قمـد وضمقد اًمنمط، وهق اًمشفقد، صمؿ هذا اًمـقع مـ اًمنمط إكام يعرف سمصقغتف 

 .يمؾؿي اًمنمط مل يـػؽ قمـ معـك اًمنمط أو سمدًٓمتف، ومؿتك وضمد صقغي

ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چ : ذم ىمقًمف ( )واًمذي ىموًمف سمعض اعمتلظمريـ مـ مشوخيـو

وإكف ٓ وموئدة ومقف ؾمقى أن احلوضمي إمم اًمؽتوسمي إكف مذيمقٌر قمغم ؾمبقؾ اًمعودة،  :( )چچ

 .أمُس ذم هذه احلوًمي

ًمقس سمؼقيٍّ قمـدي؛ ٕن حتً هذا اًمؽالم أكف ًمقس ذم ذيمر  ( )هذا: ىمول ريض اهلل قمـف

اًمنمط وموئدة معـك اًمنمط، ويمالم اهلل شمعومم مـّزٌه قمـ هذا، سمؾ ومقف وموئدة اًمنمط،  ( )هذا

: ًمؾـدب أظمرى، واعمراد اًمـدب هـو سمدًمقؾ مو سمعده، وهق ىمقًمفوسمقوكف أن إمر ًمإلجيوب شمورًة و

وإْن -، ومنكف ًمؾـدب دون اإلجيوب، وقمؼد اًمؽتوسمي ( ) چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇچ 

                                                   

 . مدى اًمعبوداتشم(: ط)ضموءت اًمعبورة ذم  ( )

 .  4 / اًمتؼقيؿ، : يـظر. اًمؼويض اًمدسمقد: يؼصد(  )

 .   مـ أيي : ؾمقرة اًمـقر(  )

 . وهذا(: ف)ذم (4) 

 (. ف)هذا، ؾموىمٌط مـ : ىمقًمف (3)

  .  مـ أيي : ؾمقرة اًمـقر( 8)

رأي 

الوصٌف 

عذم وجىد 

شزٍط فً 

المزآى خزج 

هخزج 

 الغالة
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( )ومقف ظمػمًا، ومظفر ( )ومنكام يصػم مـدوسمًو إًمقف إذا قمؾؿ -يمون مبوطمًو ىمبؾ أن يعؾؿ ومقف ظمػماً 
وموئدة  

، ومنكف همػم مذيمقٍر ( )چڌ  ڌ  ڎڍ  ڍ  چ: ويمذًمؽ ىمقًمف. اًمنمط مـ هذا اًمقضمف

 ( )قمـدكو، سمؾ ًمبقون اًمـدب، ومنن كؽوح إمي مع ـمقل احلرة وإن يمون مبوطموً  قمغم ووموق اًمعودة

 .إٓ أكف همػم مـدوٍب إًمقف، وإكام ُيـدب إًمقف سمنمط قمدم ـمقل احلرة ( )ًمف

همػم مذيمقٍر قمغم ،  ( )چحئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب      ىب   چ : ويمذًمؽ ىمقًمف

ًمعودة، سمؾ هق سمؿعـك اًمنمط طمؼقؼًي؛ ٕن اعمراد هق اًمؼٍم ذم أطمقال اًمصالة، يموٕداء ووموق ا

قد ـد وضمـرايمبًو سموإليامء واإلجيوز ذم اًمؼراءة وختػقػ اًمريمقع واًمسجقد، وذًمؽ إكام يقضمد قمـ

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺٺ  ٺ  چ : وممـقًمف شمعـقف، أٓ شمرى إمم ىمـرط وهق اخلـهذا اًمش

ں  ں  چ : ، وىمول( )چٹ  ٹ  ٹ  ٺ    ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ

ڱ      ڱ    ڳ  ڳ  ڱ  ( )ڳ  ڳچ : ، وملمو ىمقًمف( )چڻ  ڻ

                                                   

 . أن(: ط)سمعدهو ذم ( ) 

 (. أ/8  : )سمدايي ( )

 . 3 مـ أيي : اًمـسوء ؾمقرة(  )

 (.    / )ط : يهنوي( 4)

 (. ف)ًمف، ؾموىمٌط مـ : ىمقًمف (3)

 .  3 مـ أيي : ؾمقرة اًمـسوء( 8)

 .    أيي : ؾمقرة اًمبؼرة(  )

 .  3 مـ أيي : ؾمقرة اًمـسوء( 6)

 (. ب/   )ف : هنويي ( )
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ں  ڻ  ڻ  ڻ  چ : ( )، ومفق همػم مذيمقٍر سمصقغي اًمنمط ومقف، ىمقًمفچڱ  ں  

 .، وطمؽؿ اجلقاز ٓ يثبً إٓ قمـد وضمقد هذا اًمنمط( )چڻ      ۀ  ۀ  ہ 

َـّ : ل ًمـسقةٍ إذا ىمو: ( )ومقام ىمول قمؾامؤكو: وسمقون دًٓمي اًمنمط اعمرأة اًمتل أشمزوضمفو مـُؽ

ومنكف يتقىمػ وضمقد . اعمرأة اًمتل شمدظمؾ اًمدار مـؽـ ـموًمٌؼ : ( )ـموًمٌؼ، أو ىمول ٕرسمع كسقٍة ًمف

اًمعؾي طمؼقؼًي قمغم وضمقد اًمتزوج واًمدظمقل؛ ًمقضمقد دًٓمي اًمنمط ومقف، وهق أكف مذيمقٌر قمغم 

 ( )اعمرأة ( )زوضمفو، أو هذههذه اعمرأة اًمتل أشم: ؾمبقؾ اًمقصػ ًمؾـؽرة، سمخالف مو ًمق ىمول

، ومال يؽقن ذـمًو، وٓ ( )مذيمقٌر قمغم ؾمبقؾ اًمقصػ ًمؾعلم ( )اًمتل شمدظمؾ اًمدار، سملكف

وضمقد  ( )يتقىمػ وضمقد اًمعؾي قمغم وضمقده، وًمق أشمك سمصقغي اًمنمط ذم اًمقضمفلم شمقىمػ

 .إن شمزوضمً امرأًة مـؽـ، أو هذه اعمرأة إن شمزوضمتفو: اًمعؾي قمغم وضمقده، سملن ىمول

                                                   

 . وىمقًمف شمعومم(: ط)ذم  ( )

 .   مـ أيي : هذه واًمتل ىمبؾفو ذم ؾمقرة اًمـسوء(  )

 . 6 /4؛ اًمبحر اًمرائؼ، 4  / ؛ شمبقلم احلؼوئؼ، 66 / ؛  6 / هوين، اعمحقط اًمؼم: يـظر ( )

 (. د)و( ف)ًمف، ؾموىمٌط مـ : ىمقًمف (4)

 (. ف)هذه، ؾموىمٌط مـ : ىمقًمف (3)

 (. ب/ 3 )د : هنويي(8) 

 . ومنكف(: د)و( ط)ذم  ( )

 . اًمعلم(: ف)ذم  (6)

 . يقىمػ(: ط)ذم ( ) 

تٍاى داللح 

 الشزط
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ق( )اًمنمط اًمذي هق ذم طمؽؿ اًمعؾيوأمو  ، ومـحق ؿَمُؼ اًمزِّ
طمتك يسقؾ مو ومقف مـ  

اًمدهـ، وىمطع طمبؾ اًمؼـديؾ طمتك يسؼط ومقـؽن، ومنن اًمشؼ ذم اًمصقرة مبوذة إشمالف 

ق، وذم طمؼ اًمدهـ هق إجيود ذط اًمسقالن، وًمؽـ ضُمِعؾ هذا اًمنمط ذم طمؽؿ   مـ اًمزِّ
ٍ
ضمزء

، ومنزاًمي مو سمف اًمعؾي طمتك جُيعؾ يملكف سموذ إراىمي اًمده
ٍ
ـ؛ ٕن اعموئع ٓ يؽقن حمػقفمًو إٓ سمققموء

 ( )متوؾمؽف يؽقن مبوذَة شمػقيً مو يمون حمػقفمًو سمف، ويمذًمؽ اًمؼـديؾ قمغم مو هق مصـقٌع ًمف

سمف، ومؽون ىمطع ذًمؽ احلبؾ مبوذَة شمػقيً مو يمون  ( )ٓ يؽقن حمػقفمًو إٓ سمحبٍؾ يعؾؼف ،قمودةً 

 .حمػقفمًو سمف، ومقؽقن إًمؼوًء ويمناً 

اشمصؾ سمف اًمنايي، يؽقن مبوذة اًمؼتؾ طمتك جيى  ( )إذا ( )[اإلكسون] هذا ضمرح وقمغم

طمؼقؼًي سموٕظمذ واإلظمراج، وًمؽـف  ( )اًمؼصوص سمف إذا يمون قمؿدًا؛ ٕن احلقوة ٓ يؿؽـ إزهوىمف

يؽقن شمػقيتًو عمو يمون سمف  ،ذم اًمبدن سمسالمي اًمبـقي، ومـؼض اًمبـقي سموجلرح واًمؼطع ( )حمػقظٌ 

حمػقٌظ قمـد  جعؾ ذًمؽ مبوذة قمؾي اًمؼتؾ طمؽاًم، سمخالف اًمطالق واًمعتوق، ومنكفحمػقفمًو، ومق

                                                   

 . وهق اًمؼسؿ اًمثوين مـ أىمسوم اًمنمط(  )

 (.    / )ط : هنويي ( )

 . شمعؾؼف(: د)ذم  ( )

وهل مـ شمعديالت أيب اًمقوموء . ؛ ٓىمتضوء اًمسقوق ًمف(ط)واعمثبً مـ ، احلققان(: د)و( ف)و، إمذم  (4)

 .ومل ينم ًمذًمؽ، ًمؾـسخ اخلطقي( ب/ 3 )سمدًمقؾ مقاومؼي اًمعثامكقي ، رمحف اهلل

 (. ب/8  : )سمدايي (3)

 . إزهوىمفو(: ف)ذم  (8)

 . وًمؽـفو حمػقفمي: (ف)ذم  ( )

الشزط 

الذي له حكن 

العلح 

 وأهثلته
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اًمتؽؾؿ سمؽؾؿي اإليؼوع، ومبعد مو شمؽؾؿ سمؽؾؿي اإليؼوع، يمون اًمتعؾقؼ  ( )اعموًمؽ سمومتـوقمف مـ

سموًمنمط ًمؾؿـع مـ اًمقىمقع، ومـ أن يؽقن ذًمؽ اًمتؽؾؿ قمؾًي طمؼقؼًي، وإذا صور قمـد وضمقد 

ؽؿ مضوومًو إمم اًمعؾي صمبقشمًو سمف، وإمم اًمنمط وضمقدًا قمـده، ومؾؿ اًمنمط قمؾًي طمؼقؼًي يمون احل

يؽـ اًمنمط هـوك ذم طمؽؿ اًمعؾي، طمتك يمون وضمقب اًمضامن قمـد اًمرضمقع قمغم ؿمفقد 

 .اًمتعؾقؼ دون ؿمفقد اًمنمط، وٓ وامن قمغم ؿمفقد اًمنمط إذا رضمعقا دون ؿمفقد اًمتعؾقؼ

يمون ذم ىمقدك قمنمة أرـمول إن : وقمغم هذا ىمول أسمق طمـقػي ومقؿـ ىمقَّد قمبده، صمؿ ىمول

، وإن طُمؾَّ هذا اًمؼقد ، ومشفد اًمشوهدان أنَّ ذم اًمؼقد قمنمة ( )وملكً طمرٌّ  ،طمديٍد، وملكً طمرٌّ

ومننَّ اًمشفقد يضؿـقن  ،اًمؼقد، ومنذا ومقف مخسي أرـمولٍ  ؾَّ صمؿ طُم  ،أرـمول طمديٍد، وملقمتؼف اًمؼويض

اًمعتؼ  ( )وسموـمـًو، ومؽون ؛ ٕن ىمضوء اًمؼويض قمـده سمشفودة اًمزور يـػذ  فموهراً ( )ىمقؿي اًمعبد

صموسمتًو سمؼضوء اًمؼويض سمعد ؿمفودهتام ىمبؾ أن حيؾ اًمؼقد، ومهو ذم اًمصقرة ؿموهدا اًمنمط، 

وًمؽـفام مثبتون قمؾي اًمعتؼ سمشفودهتام؛ ٕهنام ؿمفدا أن اعمقمم قمؾَّؼ قمتؼف سمنمٍط مقضمقٍد، 

و؛ إلصمبوهتام ، ومؽلهنام ؿمفدا سمتـجقز اًمعتؼ، ومضؿـ( )واًمتعؾقؼ سمنمٍط مقضمقٍد يؽقن شمـجقزاً 

 .ذـمًو هق قمؾٌي ذم احلؽؿ

                                                   

 . قمـ(: ط)ذم  ( )

 (. ف)وإن طمؾ هذا اًمؼقد وملكً طمر، ؾموىمٌط مـ : ىمقًمف ( )

 . أكف ىمقل أيب يقؾمػ إول(: 63/ )وذيمر اعمصـػ رمحف اهلل ذم اعمبسقط (. أ/6  )ف : هنويي ( )

 . ويمون(: د)و( ف)ذم  (4)

يمشػ إهار، : يـظر .ـ وقاسمط اًمنموطُيذيمر يمضوسمط م. يؽقن شمـجقزاً  مقضمقدٍ  اًمتعؾقؼ سمنمطٍ  :قًمفىم( 3)

  .3 4: ذح اًمؼقاقمد اًمػؼفقي ًمؾزرىمو، ص؛   / ؛ اًمتؼرير واًمتحبػم، 3  /4اًمعؾؿقي، . ط
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أن يعوروف مو ٓ يصؾح أن يؽقن قمؾًي  ( )، ومفق( )وأمو اًمنمط اًمذي يشبف اًمعؾي

ًمؾحؽؿ سموكػراده، ومتك قموروف مو يصؾح قمؾًي سموكػراده، ومذًمؽ اًمنمط ٓ يشبف اًمعؾي 

 يرضمع إمم صمبقت اًمنمع ومقام ُؾ ؾَ ، وقمِ ( )عمعـًك، وهق أن إصؾ ذم إووومي احلؽؿ إًمقف اًمِعّؾيُ 

احلؽؿ هبو يملهنو ذوٌط، قمغم معـك أهنو أموراٌت همػم مقضمبٍي ًمؾحؽؿ سمذواهتو، سمؾ سمجعؾ 

اًمنمع إيوهو يمذًمؽ، واًمنمط مـ وضمٍف يشبففو قمغم معـك أن احلؽؿ يصػم مضوومًو إمم 

متك قمورض اًمنمط : اًمنمط وضمقدًا قمـده، وملمؽـ ضمعؾف ظمؾػًو قمـ اًمعؾي ذم احلؽؿ، ومؼؾـو

صور مقضمقدًا سمعد وضمقد اًمنمط، ومال سمد مـ أن  ( )أن يؽقن قمؾًي، واحلؽؿ مو ٓ يصؾح

ظمؾػًو قمـ اًمعؾي ذم إصمبوت احلؽؿ سمف، ومتك أمؽـ ضمعؾ اعمعورض قمؾًي  ( )جيعؾ اًمنمط

 .اًمعؾي ( )ؿمبفي ( )، ومال طموضمي إمم إصمبوت هذه اخلالومي، ومؾؿ جيعؾ ًمؾنمط( )سموكػراده

سمنزاًمي اعمُْسؽي قمـ  (  )إجيود ذط اًمقىمقع ،اًمطريؼ إن طمػر اًمبئر ذم: ( )وسمقوكف ومقام ىمؾـو

ٓ يصؾح سموكػراده قمؾًي  -وهق صمؼؾ اعمور-ذًمؽ اعمقوع، إٓ أن مو قموروف مـ اًمعؾي 

                                                   

 . وهق اًمؼسؿ اًمثوًمٌ مـ أىمسوم اًمنمط(  )

 . وهق(: د)و( ف)ذم  ( )

 (.    / )ط : هنويي ( )

 . ذم احلؽؿ(: ط)ذم  (4)

 (. أ/3  )د : هنويي(3) 

 (. أ/   ): سمدايي (8)

 . اًمنمط(: ف)ذم  ( )

 . ؿمبف(: د)ذم  (6)

 . 3  / ؛ سمدائع اًمصـوئع،   /  اعمبسقط ًمؾؿصـػ، : يـظر(  )

 (. د)و( ف)اًمقىمقع، ؾموىمٌط مـ : ىمقًمف (3 )

الشزط الذي 

ٌشثه العلح 

 وتعزٌفه

أهثلح 

الشزط الذي 

 ٌشثه العلح
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ٓ يصؾح قمؾًي ًمذًمؽ، ومنكف  -وهق مشقف- ( )سمطريؼ اًمعدوان، ومو هق ؾمبٌى  ( )ًمإلشمالف

ف، طمتك جيى اًمضامن قمغم مبوٌح مطؾؼًو، ومؽون اًمنمط سمؿـزًمي اًمعؾي ذم إووومي احلؽؿ إًمق

، ( )احلوومر، وًمؽـ ٓ يصػم مبوذًا ًمإلشمالف طمتك ٓ شمؾزمف اًمؽػورة، وٓ حُيرم قمـ اعمػماث

 .ومؽون هلذا اًمنمط ؿمبف اًمعؾي ٓ أن يؽقن قمؾًي طمؽامً 

قمغم ؿمفقد اًمتعؾقؼ  ( )اًمضامن: وىمؾـو ذم ؿمفقد اًمتعؾقؼ وؿمفقد اًمنمط إذا رضمعقا

، وهذا سموكػراده قمؾٌي شمومٌي إلووومي طمؽؿ اًمعتؼ : قمم؛ ٕهنؿ كؼؾقا ىمقل اعم( )ظموصيً  أكً طمرٌّ

إًمقف، ومؾؿ يؽـ ًمؾنمط هـوك ؿمبف اًمعؾي، ومؾفذا ٓ يضؿـ ؿمفقد اًمنمط ؿمقئًو، ؾمقاٌء رضمع 

 .اًمػريؼون أو رضمع ؿمفقد اًمنمط ظموصيً 

، ومنن اًمضامن قمغم ؿمفقد آظمتقور ( )وؿمفقد آظمتقور ( )ويمذًمؽ إذا رضمع ؿمفقد اًمتخقػم

قمؾٌي شمومٌي ًمؾحؽؿ، ومؽون احلؽؿ  -وهق آظمتقور-؛ ٕن اًمتخقػم ؾمبٌى، ومو قموروف ( )ظموصيً 

 .مضوومًو إًمقف دون اًمسبى، ومؾؿ يضؿـ ؿمفقد اًمسبى ؿمقئًو يمام ٓ يضؿـ ؿمفقد اًمنمط

                                                   

 . اإلشمالف(: ط)و( ف)ذم  ( )

  .ؾمببف(: ط)ذم  ( )

 . 4  /4؛ سمدائع اًمصـوئع، 4 /   - 4 /3اعمعرومي، . ؛ اعمبسقط، ط  4/3اعمبسقط ًمؾشقبوين، : يـظر ( )

 . وموًمضامن(: ط)ذم  (4)

 . 3/336؛ رد اعمحتور،  8 : ؛ جمؿع اًمضامكوت، ص6  / اًمبحر اًمرائؼ، : يـظر( 3)

 . اظمتوري: ختقػم اًمزوج ذم ىمقًمف: أي: ذم هومش إم( 8)

 . اظمتقور اعمرأة: أي: ذم هومش إم(  )

إذا ؿمفد ؿموهدان قمغم أن اًمزوج ظمػمَّ امرأشمف، وآظمران سملن اعمرأة اظمتورت كػسفو، ومؼه : صقرة اعمسلًمي( 6)

اًمؼويض سمقىمقع اًمطالق، صمؿ رضمع اًمػريؼون؛ يضؿـ ؿمفقد آظمتقور، ومشفقد اًمتخقػم ؾمبى وؿمفقد 

 . آظمتقور قمؾي

= 
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أوىمع : مع وزم اًمقاىمع ومقفو، وىمول احلوومر ( )إذا اظمتؾػ احلوومر ًمؾبئر: وقمغم هذا ىمؾـو

؛ ٕن احلػر ذٌط ( )ع ومقفو، وموًمؼقل ىمقل احلوومر اؾمتحسوكوً سمؾ وىم: ( )ومقفو كػسف، وىمول اًمقزم

، وموحلوومر يتؿسؽ سمام هق إصؾ، ( )ضُمِعؾ ظمؾػًو قمـ اًمعؾي؛ ًمرضورة يمقن اًمعؾي همػم صوحليٍ 

، ومؽون اًمؼقل  ( )وهق صالطمقي اًمعؾي ًمؾحؽؿ ويـؽر ؾمبى اخلالومي، وذًمؽ طمؽٌؿ رضوريٌّ

موت مـ شمؾؽ : سبٍى آظمر، وىمول اًمقزمىمقًمف، سمخالف اجلورح إذا ادقمك أن اعمجروح موت سم

؛ ٕن اجلورح صوطمى قمؾٍي ٓ صوطمى ذٍط يمام ( )، ومنن اًمؼقل ىمقل اًمقزم( )اجلراطمي

 .، وإصؾ ذم اًمعؾي اًمصالطمقي ًمؾحؽؿ، ومؽون اًمقزم هق اعمتؿسؽ سموٕصؾ هـو( )سمقـو

إذا همصى مـ آظمر طمـطًي، ومزرقمفو، ومنن اًمزرع يؽقن ممؾقيمًو : وقمغم هذا ىمؾـو

ُمسّخٌر  -وهق ىمقة إرض واهلقاء واعموء-؛ ٕن مو هق اًمعؾي حلصقل اخلورج ( )ًمؾغوصى

                                                   

توب اإلؾمالمل، دار اًمؽ. ؛ يمشػ إهار ًمؾبخوري، ط 6 / مع اًمتقوقح، اًمتؾقيح : يـظر

ْؾبل قمغم شمبقلم احلؼوئؼ، 6 4/ ؛ ومتح اًمؼدير ٓسمـ اهلامم،  3 /4  .  3 /4؛ طموؿمقي اًمشِّ

 . طموومر اًمبئر(: ط)ذم  ( )

 . ٓ(: ط)سمعدهو ذم ( ) 

 . وهق ىمقل حمؿد، وهذا ىمقل أيب يقؾمػ أظمر(: 6 /  )ىمول اعمصـػ ذم اعمبسقط (  )

 . 4  / ؛ اجلقهرة اًمـػمة، 8  / ؛ سمدائع اًمصـوئع،  4/36اعمبسقط ًمؾشقبوين، : ويـظر

 (. ب/6  )ف : هنويي (4)

 (. 4  / )ط : هنويي (3)

 . اجلورطمي(: ط)ذم  (8)

 .  8/34؛ اًمدر اعمختور، 48/  ؛ اعمبسقط ًمؾؿصـػ،    : أصقل اًمبزدوي، ص: يـظر(  )

  .  8: صذم سمقون اًمؼسؿ اًمثوين وهق اًمسبى، : ذم ومصؾ( 6)

؛ اعمحقط   / ػؼفوء، ؛ حتػي اًم  /  ؛ اعمبسقط ًمؾؿصـػ،  3 : أصقل اًمشور، ص: يـظر(  )

= 



 

 

666 

 

 ومصؾ شمؼسقؿ اًمنمط

، ومال يصؾح إلووومي احلؽؿ إًمقف، واإلًمؼوُء اًمذي هق ذٌط ضمومٌع ( )سمتؼدير اهلل ٓ اظمتقور ًمف

اًمطريؼ يصػم اًمزرع يمسى  ( )سملم هذه إؿمقوء، جُيعؾ يموًمعؾي ظمؾػًو قمـفو ذم احلؽؿ، وهبذا

إمم قمؿؾف، ومقؽقن ممؾقيمًو ًمف، وإذا ؾمؼط احلَُى ذم إرض مـ همػم صـع  ( )اًمغوصى مضووموً 

أطمٍد سملن هبً سمف اًمريح، ومؼد شمعذر ضمعؾ هذا اًمنمط ظمؾػًو قمـ اًمعؾي، ومُجِعؾ اعمحؾ اًمذي 

؛ ًمؽقهنو حماًل عمو ( )طمتك يؽقن اخلورج ًمصوطمى احلـطي ،هق ذم طمؽؿ اًمنمط يموًمعؾي ظمؾػوً 

 .طمصؾ وهق اخلورج

، ومفق أن يعؽمض قمؾقف ومعٌؾ مـ خمتوٍر ( )ًمذي هق ذم معـك اًمسبىوأمو اًمنمط ا

ؾموسمؼًو قمؾقف، وذًمؽ كحق مو إذا طمؾَّ ىمقد قمبٍد، وملسمؼ، مل يضؿـ قمـد أصحوسمـو  ( )ويؽقن

اقمؽَمض قمؾقف  ( )ومؽون ذـمًو، وىمد ،، وطمُؾ اًمؼقد إزاًمي اعموكع ًمؾعبد مـ اًمذهوب( )مجقعوً 

                                                   

 .    / ، اًمؼمهوين

 . ومقف(: ف)سمعدهو ذم  ( )

 . ومبفذا(: ط)ذم ( ) 

 (. ب/   : )سمدايي ( )

 . 86/  ؛   /  اعمبسقط ًمؾؿصـػ، : يـظر( 4)

 . وهق اًمؼسؿ اًمراسمع مـ أىمسوم اًمنمط( 3)

 . اًمنمط: أي: ذم هومش إم( 8)

إٓ أن يؽقن اًمعبد جمـقكًو، ومحقـئٍذ : ىمول حمؿد رمحف اهلل (:  /  )ىمول اعمصـػ رمحف اهلل ذم اعمبسقط (  )

: ويـظر. ، قمـ حمؿٍد أكف يؼقل سموًمضامن مطؾؼوً (6  : ص)يضؿـ، وكؼؾ صوطمى ًمسون احلؽوم 

 . 3 / آظمتقور، 

 . ومؼد(: ط)و( ف)ذم  (6)

الشزط 

الذي فً 

هعٌى السثة 

 وتعزٌفه
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 ( )اًمذي هق قمؾي شمؾػ اعموًمقي ومقف، ومام هق اًمنمط ومعٌؾ مـ خمتوٍر، وهق اًمذهوب مـ اًمعبد

يمون ؾموسمؼًو قمؾقف، ومو هق اًمعؾي همػم مضوٍف إمم اًمسوسمؼ مـ اًمنمط، ومتبلم سمف أكف سمؿـزًمي 

اًمسبى اعمحض؛ ٕن ؾمبى اًمٌمء يتؼدمف، وذـمف يؽقن متلظمرًا قمـ صقرشمف وضمقدًا، 

مـ اًمعؾي دون مو  ( )قمؾقفوإذا يمون سمؿعـك اًمسبى، يمون شمؾػ اعموًمقي مضوومًو إمم مو اقمؽمض 

 .ؾمبؼ مـ اًمسبى

ـِ اًمطريؼ، صمؿ : وقمغم هذا ًمق أرؾمؾ داسمًي ذم اًمطريؼ، ومجوًمً يؿـًي أو ينًة قمـ ؾمـَ

؛ ٕن اإلرؾمول هـوك ؾمبٌى حمٌض، وىمد ( )قمغم اعمرؾِمؾ ( )ؾمورت وملصوسمً ؿمقئًو، ومال وامن

قمغم  ( )مل شمذهىاقمؽمض قمؾقف ومعٌؾ مـ خمتوٍر، وهق همػم مـسقٍب إمم اًمسبى إول طملم 

إول اعمتؼدُم ذـمًو سمؿعـك  ( )سمذًمؽ اإلرؾمول، وذم ( )ؾمــ إرؾموًمف طمتك يؽقن ؾموئؼوً 

اًمسبى، صمؿ ذم اًمقضمفلم ُيضوف اهلالك إمم مو اقمؽمض مـ اًمػعؾ دون مو ؾمبؼ، وومعؾ اًمداسمي 

قالً إذا أشمؾػً زرع إكسوٍن ًم: وقمغم هذا ىمؾـو ذم اًمداسمي اعمـػؾتي. ٓ يقضمى اًمضامن قمغم موًمؽفو

                                                   

 . وهق طمُؾ اًمؼقد: إمذم هومش (  )

 (. ب/3  )د : هنويي( ) 

 (. 3  / )ط : هنويي ( )

يمؿـ أرؾمؾ داسمًي ذم اًمطريؼ، ومؽميمً ؾمــ اإلرؾمول وذهبً يؿـًي (: 34 /  )ىمول اعمصـػ ذم اعمبسقط ( 4)

 . أو ينًة، وملشمؾػً موًٓ مل جيى اًمضامن قمغم اعمرؾمؾ، سمخالف مو ًمق ذهبً قمغم ؾمــ اإلرؾمول

 .    / ؛ سمدائع اًمصـوئع،    /3 ؛ ومتح اًمؼدير ٓسمـ اهلامم، 6  : أصقل اًمبزدوي، ص: ويـظر

 . طمتك ًمق ذهى(: ف)ذم  (3)

 . ؾموسمؼوً (: ط)ذم  (8)

 . وذم: ومؽون، سمدل ىمقًمف(: ط)ذم  ( )

 تطثٍماخ

الشزط   على

الذي فً 

 ى السثةهعٌ
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؛ ٕكف مل يقضمد مـف قمؾٌي وٓ ؾمبٌى وٓ ذٌط يصػم سمف ( )أو هنورًا مل يضؿـ صوطمبفو ؿمقئوً 

 .اإلشمالف مضوومًو إًمقف

إذا ومتح سموب اًمؼػص، ومطور اًمطػم، : وقمغم هذا ىمول أسمق طمـقػي وأسمق يقؾمػ رمحفام اهلل

؛ ( )يضؿـ ؿمقئوً  ( )ًمؾبوب ٓ ( )أو ومتح سموب اإلؾمطبؾ، ومـدت اًمداسمي ذم ومقر ذًمؽ، ومنن اًمػوشمح

ٕن ومعؾف ذٌط؛ ٕكف إزاًمي اعموكع مـ آكطالق، وذًمؽ ذط آكطالق، صمؿ اقمؽَمض قمؾقف 

ومعٌؾ مـ خمتوٍر همػم مـسقٍب إًمقف، ومؽون إول ذـمًو ذم معـك اًمسبى، ومال يصػم اهلالك 

مو مضوومًو إًمقف، وىمد اقمؽمض قمؾقف مو هق اًمعؾي، سمخالف طمػر اًمبئر إذا وىمع ومقف اعمور، ومنن 

مل يؽـ قموعمًو سمعؿؼ ذًمؽ  ( )طملم ( )اقمؽمض هـوك مـ مشقف ٓ يصؾح أن يؽقن قمؾًي ًمإلشمالف

قمؾٌي  ( )؛ ٕن مو اقمؽمض قمؾقف( )اعمؽون، طمتك ًمق أوىمع كػسف ذم اًمبئر مل يضؿـ احلوومر ؿمقئوً 

صوحلٌي ًمؾحؽؿ، وهق ومعٌؾ طمصؾ مـ خمتوٍر قمغم وضمف اًمؼصد إًمقف، وهلذا ًمق مشك قمغم ىمـطرٍة 

                                                   

 .  88/ ؛ جمؿع إهنر،   / ؛ آظمتقور،  3 : سمدايي اعمبتدي، ص: يـظر(  )

 (. أ/   )ف : هنويي ( )

 . مل(: ط)ذم  ( )

 . 3/466اًمؼمهوين، ؛ اعمحقط 88 / ؛ سمدائع اًمصـوئع،   /  اعمبسقط ًمؾؿصـػ، : يـظر( 4)

 . اإلشمالف(: ط)و( ف)ذم  (3)

 (. أ/6  ): سمدايي (8)

 . 63 : ؛ جمؿع اًمضامكوت، ص3 3/4؛ اعمحقط اًمؼمهوين، 4  /  اعمبسقط ًمؾؿصـػ، : يـظر(  )

 (. ط)قمؾقف، ؾموىمٌط مـ : ىمقًمف (6)
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وهق قموملٌ  ( )مقوققمٍي سمغػم طمؼٍّ  واهقيٍ 
، ويمذًمؽ ( )، وموكخسػً سمف، مل يضؿـ اًمقاوع ؿمقئوً ( )

 .( )رضمؾف ( )ىمد ُصىَّ ومقف اعموء وهق قموملٌ سمف، ومزًمؼ ،إذا مشك ذم مقوٍع مـ اًمطريؼ

َـّ حمؿدًا يؼقل وًمؽ
ومعؾ اًمداسمي هدٌر ذقمًو، وهق همػم صوًمٍح إلووومي احلؽؿ إًمقف، : ( )

ط اًمسوسمؼ اًمذي هق ذم معـك اًمسبى، سمخالف ومعؾ اًمعبد مـ ومقؽقن مضوومًو إمم اًمنم

 .اإلسموق، ومنكف صوًمٌح ذقمًو إلووومي احلؽؿ إًمقف

أن ومعؾ اًمداسمي ٓ يصؾح إلجيوب طمؽٍؿ سمف، وًمؽـ يصؾح ًمؼطع : ( )واجلقاب هلام

إذا ضموًمً يؿـًي أو ينًة  ،احلؽؿ؛ أٓ شمرى أن ذم اًمداسمي اًمتل أرؾمؾفو صوطمبفو ذم اًمطريؼ

عؾفو ذم ىمطع طمؽؿ إرؾمول صوطمبفو، ويمذًمؽ اًمصقد إذا ظمرج مـ احلرم، ُيعتؼم اقمُتؼم وم

، وإذا صول قمغم إكسوٍن، ( )ىمطع احلؽؿ، وهق احلرمي اًمثوسمتي ًمف سمسبى احلرم ( )ومعؾف ذم

 .ومؽذًمؽ اجلقاب

                                                   

 . سمغػم إذن اإلموم: أي: ذم هومش إم(  )

  .سمف(: ط)سمعدهو ذم  ( )

 . 4  /  ؛ اعمبسقط ، 3 3: ؛ اجلومع اًمصغػم مع اًمـوومع، ص4/366سقط ًمؾشقبوين، اعمب: يـظر(  )

 . ومزًمؼً(: ط)ذم  (4)

 . 84 : ؛ جمؿع اًمضامكوت، ص4 4/4؛ اهلدايي ذح اًمبدايي، 4  /  اعمبسقط ًمؾؿصـػ، : يـظر( 3)

وهق -نمطخيوًمػ صوطمبقف ذم مسلًمي ومتح اًمؼػص واإلؾمطبؾ، ومقؼقل سموًمضامن قمغم صوطمى اًمًمؽقكف ( 8)

 . إن يمون اخلروج ومقرًا ومُقجعؾ يموخلورج سمال اظمتقور  يمسقالن مو ذم اًمزق -اًمػوشمح

 . 3  /4؛ يمشػ إهار ًمؾبخوري، ط دار اًمؽتوب اإلؾمالمل،   /  اعمبسقط ًمؾؿصـػ، : يـظر

 . اإلموملم أيب طمـقػي وأيب يقؾمػ رمحفام اهلل: أي(  )

 (. 8  / )ط : هنويي (6)

 (. ف)وهق احلرمي اًمثوسمتي ًمف سمسبى احلرم، ؾموىمٌط مـ ، ؾف ذم ىمطع احلؽؿيعتؼم ومع: ىمقًمف ( )
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إكف ٓ : وسمظوهر هذا اًمؽالم يؼقل اًمشوومعل ذم اجلؿؾ إذا صول قمغم إكسوٍن، ومؼتؾف

ؾ اجلؿؾ صوًمٌح ًمؼطع احلؽؿ اًمثوسمً سمف، وهق اًمعصؿي، واًمتؼّقم ؛ ٕن ومع( )يضؿـ ؿمقئوً 

 .ومقف حلؼ اعموًمؽ ( )اًمثوسمً

ومعؾ اًمداسمي همػم صوًمٍح إلجيوب اًمٌمء قمغم موًمؽفو، وذم إؾمؼوط طمؼف ذم : وًمؽـو كؼقل

شمضؿلم اعمتؾػ إجيوب طمؽٍؿ قمؾقف، وهق اًمؽُػ قمـ آقمتداء قمغم مـ اقمتدى قمؾقف سمنشمالف 

 .ذم صقد احلرمموًمف، ومثؾف ٓ يقضمد 

يمؾبًو قمغم صقٍد ممؾقٍك إلكسوٍن، ومؼتؾف اًمؽؾى، أو أؿماله  ( )ًمق َأؿْمغَم : وقمغم هذا ىمؾـو

ىَمف، مل يضؿـ ؿمقئوً  ؛ ٕن مو ُوضِمد مـف مـ ( )قمغم سمعػم إكسوٍن ومؼتؾف، أو قمغم صمقب إكسوٍن ومَخرَّ

ن سمؿجرد اإلؿمالء ؾمبٌى ىمد اقمؽمض قمؾقف ومعٌؾ مـ خمتوٍر همػم مـسقٍب إمم ذًمؽ اًمسبى، ومن

ًمف، سمخالف مو إذا أرؾمؾ يمؾبف اعُمعؾَّؿ قمغم صقٍد ومذسمحف، ومنكف  ( )اإلؿمالء ٓ يؽقن ؾموئؼوً 

                                                   

ه، ومال يضؿـ ؿمقئًو سمنمط أن يؼقؿ اًمبقـي سمصقوًمف قمؾقف، : أي(  ) اعمصقل قمؾقف إذا ىمتؾ اجلؿؾ اًمصوئؾ دومعًو ًمنمِّ

 .   /3؛ رووي اًمطوًمبلم،    /8يمتوب إم، : يـظر. وأكف رضسمف قمـد صقوًمف

 (. ف)ىمٌط مـ اًمثوسمً، ؾمو: ىمقًمف ( )

: اًمزاهر ذم همريى أًمػوظ اًمشوومعل، ص: يـظر. دقمو يمؾبف ًمؾصقد: معـك َأؿْمغَم و. أرؾمؾ(: ط)و( ف)ذم  ( )

 . 34 /6؛ اعمحؽؿ واعمحقط إقمظؿ،  8 

: ، وضموء ومقف(3  : ص)مل أضمد هذه اعمسوئؾ ذم مبسقط اعمصـػ، ووضمدت كحقهو ذم جمؿع اًمضامكوت (  )

ق صمقوسمف، ٓ يضؿـ ذم ىمقل أيب طمـقػي، ويضؿـ ذم ىمقل أيب  إذا أرؾمؾ يمؾبف قمغم إكسوٍن، ومعضف، أو مزَّ

وذم مشتؿؾ اهلدايي قمـ اًمعامديي وىمول . يقؾمػ، واعمختور ًمؾػتقى ىمقل أيب يقؾمػ، ذيمره ىمويض ظمون

 . إن يمون ىموئدًا ًمف، أو ؾموئؼًو يضؿـ وإٓ ومال: حمؿد

 . وهق شمصحقػ. ؾموسمؼوً (: ط)ذم (3) 
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؛ ٕن آصطقود كقع يمسٍى ُيـػك جُيعؾ يملكَّف ذسمحف سمـػسف ذم طمؽؿ احِلؾِّ
قمـف معـك  ( )

احلؽؿ ومقف قمغم ىمدر اإلمؽون، وملمو ذم وامن اًمعدوان جيى إظمذ  ( )احلرج، وُيبـك

 .ٓ جيى اًمضامن سمحول ( )وس؛ ٕن مع اًمشؽ ذم اًمسبى اعمقضمى ًمؾضامنسمؿحض اًمؼق

إمم أرض ضموره طمتك  ( )ًمق أوىمد كورًا ذم مؾؽف، ومفبً اًمريح هبو: وقمغم هذا ىمؾـو

، وًمق أًمؼك ؿمقئًو مـ اهلقامِّ ( )، مل يضؿـ( )يُمْدؾُمف ( )اطمؽمق
 (  )اًمطريؼ، وموكػؾتً ( )قمغم ( )

 .(  )دهمً إكسوكًو مل يضؿـ اعمؾؼل ؿمقئوً إمم مؽوٍن آظمر، صمؿ ًم (  )مـ مؽوهنو

                                                   

 . َيـػل(: ط)ذم (  )

 . َيبـل(: ط)ذم (  )

 (. أ/   )د : هنويي( ) 

 (. د)هبو، ؾموىمٌط مـ : ىمقًمف (4)

 . أطمرىمً(: ط)ذم  (3)

 . واطمد أيمداس اًمطعوم: واًمُؽْدُس، سموًمضؿ: ذم هومش إم( 8)

(: 34 /3)؛ وذم اًمعلم    ك د س، ص: ؛ خمتور اًمصحوح، مودة   /8اعمحقط ذم اًمؾغي، : يـظر 

 .    : شمػسػم همريى مو ذم اًمصحقحلم، ص: وكحقه ذم. مو جُيؿع: راهؿاًمُؽْدُس مـ اًمطعوم ومـ اًمد

 . 8/66؛ رد اعمحتور،  8 : ؛ جمؿع اًمضامكوت، ص 6/4؛ اًمبحر اًمرائؼ، 6/  اعمبسقط ، : يـظر(  )

ُي، مشددة اعمقؿ، وهل: مجٌع وواطمدهتو: اهلقام( 6) ٍي شُمْمذ: يمُؾ مو َدبَّ قمغم إرض، وىمقؾ: اهلومَّ ي، يُمُؾ داسمَّ

؛ همريى 46 /3؛ هتذيى اًمؾغي،   / همريى احلديٌ ٓسمـ ؾمالم، : يـظر .يُمُؾ ذي ؾُمؿٍّ َيْؼتُُؾ : وىمقؾ

 .  33/ احلديٌ ٓسمـ اجلقزي، سموب اهلوء مع اعمقؿ، 

 (. ب/6  : )سمدايي ( )

 . وموكؼؾبً(: د)و( ط)ذم (3 ) 

 . مؽون(: ط)ذم و(. ب/   )ف : هنويي (  )

  .   / ؛ سمدائع اًمصـوئع، 8/  ؛ اعمبسقط ًمؾؿصـػ، 4/384اعمبسقط ًمؾشقبوين، : يـظر(   )
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 .ومتخرجيف قمغم إصؾ اًمذي ىمؾـو ،ومام يمون مـ هذا اجلـس

، ومـحق اًمنمط اًمسوسمؼ ( )وأمو اًمنمط اؾماًم ٓ طمؽاًم، وهق اعمجوز ذم هذا اًمبوب

، : وضمقدًا ومقام قُمؾِّؼ سموًمنمـملم، كحق أن يؼقل ًمعبده ًَ هوشملم اًمداريـ، وملكً طمرٌّ إن دظمؾ

 اًمدار إومم ذٌط اؾماًم ٓ طمؽاًم؛ ٕن احلؽؿ همػم مضوٍف إًمقف وضمقسمًو سمف ومنن دظمقًمف ذم

وٓ وضمقدًا قمـده، وهلذا مل يعتؼم قمؾامؤكو ىمقوم اعمْؾؽ قمـد وضمقد اًمنمط إول، ظمالومًو 

ًمـزول اجلزاء أو ًمصحي  ( () )؛ وهذا ٕن اعمؾؽ ذم اعمحؾ ُيشؽمط( )ًمزومر رمحف اهلل

وضمقسمًو سمف، ومنكف ٓ شملصمػم ًمؾنمط ذم  ( )مم اًمنمط إولاإلجيوب، واحلؽؿ همػم مضوٍف إ

 ( )اًمطالق ذم اعمحؾ مو مل يتؿ اًمنمط، ومؾق اقمُتؼم ( )ذًمؽ، وٓ وضمقدًا قمـده، ومنكف ٓ َيـِْزل

اعمؾؽ قمـد وضمقده إكام ُيعتؼم ًمبؼوء اًمقؿلم، وحمؾ اًمقؿلم اًمذمي، ومؽوكً سموىمقًي سمبؼوء حمؾفو 

 .اعمحؾمـ همػم أن ُيشؽمط ومقف اعمؾؽ ذم 

                                                   

 . وهق اًمؼسؿ اخلومس مـ أىمسوم اًمنمط(  )

إن يمؾؿً زيدًا وقمؿرًا، وملكً : إذا ىمول ٓمرأشمف: -(6  / )يمام ذم سمدائع اًمصـوئع –صقرة اعمسلًمي (  )

دكو، وقمـد زومر ٓ ـموًمٌؼ، ومطّؾؼفو واكؼضً قمدهتو، ومؽؾؿً زيدًا، صمؿ شمزوضمفو، ومؽؾؿً قمؿرًا، ـمؾؼً قمـ

 . شمطؾؼ

 . ذط(: ط)ذم  ( )

 (.    / )ط : هنويي (4)

 (. ط)إول، ؾموىمٌط مـ : ىمقًمف (3)

 . وًمعّؾف شمصحقػ. يؽمك(: ط)ذم  (8)

 . اقمتؼمكو(: ط)ذم  ( )

الشزط 

الوجاسي 

 وتطثٍماته



 

 

666 

 

 ومصؾ شمؼسقؿ اًمنمط

 ، ومـحق اإلطمصون إلجيوب اًمرضمؿ، ومنكف قمالميٌ ( )وأمو اًمنمط اًمذي هق قمالمي

ُيعرف سمظفقره يمقن اًمزكو مقضمبًو ًمؾرضمؿ، وهق ذم كػسف ًمقس سمعؾٍي وٓ ؾمبٍى وٓ ذٍط 

 .( )حمٍض ذم إجيوب اًمرضمؿ

إمم وضمقده، يمام ذم  -سمعد وضمقدهو صقرةً -مو يؿتـع صمبقت اًمعؾي طمؼقؼًي : وطمُد اًمنمط

إمم سمـػسف، وٓ يؿتـع صمبقت احلؽؿ سمف  عؾقؼ اًمطالق سمدظمقل اًمدار، واًمزكو مقضمٌى ًمؾعؼقسميشم

؛ !ٓ يثبً سمقضمقده طمؽؿ اًمرضمؿ ،وضمقد اإلطمصون، يمقػ وًمق وضمد اإلطمصون سمعد اًمزكو

ٌف، سمظفقره  ومعرومـو أكف همػم مضوٍف إًمقف وضمقسمًو سمف وٓ وضمقدًا قمـد وضمقده، وًمؽـف ُمعرِّ

اًمضامن  ( )وضمد يمون مقضمبًو ًمؾرضمؿ ومؽون قمالمًي، وهلذا ٓ كقضمىطملم  ( )ُيعرف أن اًمزكو

، سمخالف مو ىمول أسمق طمـقػي رمحف اهلل ذم اعمزيملم ًمشفقد ( )قمغم ؿمفقد اإلطمصون إذا رضمعقا

اإلطمصون  ( )، وهلذا صمبً( )اًمزكو إذا رضمعقا سمعد اًمرضمؿ، ومنن اًمتزيمقي سمؿـزًمي قمؾي اًمعؾي يمام سمقـو

ومًو، ومل يؽـ اًمرضمؿ ( )ظمالومًو ًمزومر ،شملم قمـدكوسمعد اًمزكو سمشفودة رضمٍؾ وامرأ ؛ ٕكف عمو يمون ُمعرِّ

                                                   

 . وهق اًمؼسؿ اًمسودس وإظمػم مـ أىمسوم اًمنمط(  )

ض اعمتلظمريـ، أمو اعمتؼدمقن مـ احلـػقي وشموسمعف اعمصـػ وومخر اإلؾمالم وسمع، هذا رأي اًمؼويض اًمدسمقد(  )

يمشػ إهار ًمؾبخوري، . ومؼد ؾمؿقا اإلطمصون ذـمًو ًمقضمقب اًمرضمؿ ٓ قمالمي، وقمومي اعمتلظمريـ مـفؿ

4/ 8  . 

 . . . . وًمؽـف ُيعرف سمظفقره أن اًمزكو(: د)و( ط)و( ف)ضموءت اًمعبورة ذم  ( )

 . يقضمى(: ط)ذم  (4)

 .  8 / ؛ حتػي اًمػؼفوء، 6 / ؛ اعمبسقط ًمؾؿصـػ،    : ع اًمؽبػم، صاجلومع اًمصغػم مع اًمـووم: يـظر( 3)

 . وشمؼدم شمقصمقؼ اعمسلًمي هـوك . 88: صشمؼسقؿ اًمعؾي، : ذم ومصؾ( 8)

 . يثبً(: د)و( ط)و( ف)ذم  ( )

  . 3 / ؛ اجلقهرة اًمـػمة، 63 /8؛ سمدائع اًمصـوئع، 3 / اعمبسقط ًمؾؿصـػ، : يـظر( 6)

الشزط الذي 

له حكن 

 العالهح

تعزٌف 

 شزط العلح
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وٓ وضمقدًا، يموكً هذه احلوًمي يمغػمهو مـ إطمقال ذم طمؽؿ اًمشفودة،  ( )مضوومًو إًمقف وضمقسموً 

 .اًمـؽوح سمشفودة رضمٍؾ وامرأشملم ذم همػم هذه احلوًمي، ومؽذًمؽ ذم هذه احلوًمي ( )ومؽام يثبً

هبذه اًمشفودة، وًمؽـ ٓ يثبً اًمتؿؽـ ًمإلموم مـ إىمومي أكو أصمبً اًمـؽوح : ومنن ىمقؾ

إجيوب اًمرضمؿ، ومال مدظمؾ ًمشفودهتـ ذم  ( )اًمرضمؿ؛ ٕكف يمام ٓ مدظمؾ ًمشفودة اًمـسوء ذم

، ومشفد قمؾقف  إصمبوت اًمتؿؽـ مـ إىمومي اًمرضمؿ، سمؿـزًمي مو ًمق يمون اًمزاين قمبدًا مسؾاًم ًمـٍماينٍّ

كف شمثبً احلريي هبذه اًمشفودة، وٓ يثبً متؽـ كٍماكقون أن مقٓه يمون أقمتؼف ىمبؾ اًمزكو، ومن

اإلموم مـ إىمومي اًمرضمؿ قمؾقف؛ ٕكف يمام ٓ مدظمؾ ًمشفودة اًمؽػور ذم إجيوب اًمرضمؿ قمغم 

 .اعمسؾؿ ( )ذم إصمبوت اًمتؿؽـ مـ إىمومي اًمرضمؿ قمغم ( )اعمسؾؿ، ومال مدظمؾ ًمشفودهتؿ

فقد سمف ٓ ذم هذا ًمقس سمصحقٍح؛ ٕن ؿمفودة اًمـسوء دظمؾفو اخلصقص ذم اعمش: ىمؾـو

ًمقس يؿُس اًمرضمؿ أصاًل، وؿمفودة اًمؽػور دظمؾفو اخلصقص  ( )اعمشفقد قمؾقف، واعمشفقد سمف

ٓ ذم اعمشفقد سمف، ومنن ؿمفودهتؿ طمجٌي ذم احلدِّ قمغم اًمؽػور، وًمؽـفو ًمقسً  ( )ذم اعمشفقد قمؾقف

عؾ طمودٌث ومال دُم  ( )سمحجٍي قمغم اعمسؾؿ، واإلىمومي قمـد اًمشفودة شمؽقن قمغم اعمسؾؿ، وهق

                                                   

 . سمف(: ف)سمعدهو ذم  ( )

 . صمبً(: ط)ذم  ( )

 (. أ/   ): سمدايي ( )

 (. 6  / )ط : هنويي (4)

 (. أ/63 )ف : هنويي (3)

 . اإلطمصون: أي: ذم هومش إم( 8)

 . اعمسؾؿ: أي: ذم هومش إم(  )

  .اًمرضمؿ: أي: ذم هومش إم( 6)

 إٌزاد

جىاب 

 اإلٌزاد
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 ،حمؾ اجلـويي ( )ؿمفودهتؿ ومقف طمجًي؛ وهذا ٕن ذم اعمقوعلم مجقعًو ذم اًمشفودة معـك شمؽثػم

وقمغم كعؿي إصوسمي احلالل سمطريؼف  ،( )احلريي ذم أطمد اعمقوعلم ( )مـ طمقٌ اجلـويي قمغم كعؿي

 .( )ذم اعمقوع أظمر

ر ومقام يترضر سمف صمؿ ذم شمؽثػم حمؾ اجلـويي يترضر اجلوين، واجلوين مسؾٌؿ، وؿمفودة اًمؽػو

طمجًي، وإكام  ( )اعمسؾؿ ٓ شمؽقن طمجًي أصاًل، وملمو ؿمفودة اًمـسوء ومقام يترضر سمف اًمرضمؾ يؽقن

شُمضوف إًمقف اًمعؼقسمي وضمقسمًو سمف أو ضمقدًا قمـده، وذًمؽ ٓ يقضمد ذم  ( )طمجًي ومقام ( )ٓ يؽقن

 .هذه اًمشفودة أصالً 

وىمًو سمقٓدة امرأٍة، ومل ُيِؼّر سملهنو إذا قمؾَّؼ ـمالىمًو أو قمت: وقمغم هذا ىمول أسمق يقؾمػ وحمؿدٌ 

؛ ٕن هذا ذٌط ( )طمبغم، صمؿ ؿمفدت اًمؼوسمؾي قمغم وٓدهتو، يثبً هبو وىمقع اًمطالق واًمعتوق

مـ طمقٌ إن اًمطالق إكام يصػم مضوومًو إمم كػس اًمقٓدة وضمقدًا قمـدهو،  ،سمؿـزًمي اًمعالمي

ٌف ٓ ُيضوف إًمقف اًمطالق وضمقسمًو سمف وٓ وضمقدًا قمـده، واًمقٓدة  وأمو فمفقر اًمقٓدة ومُؿعرِّ

                                                   

 (. ب/   )د : هنويي ( )

 (. ف)ؾموىمٌط مـ . كعؿي: ىمقًمف ( )

 . اعمسؾؿ ًمؾـٍماينوهق اًمعبد : ذم هومش إم(  )

 (. د)و( ط)و( ف)وهل مثبتٌي ذم . وهق اإلطمصون: ذم هومش إم( 4)

 . شمؽقن(: ط)ذم  (3)

 . شمؽقن(: ط)ذم  (8)

 . ٓ(: ف)سمعدهو ذم  ( )

؛ سمدائع    / ؛  8/6؛ اعمبسقط ًمؾؿصـػ، 3  : اجلومع اًمصغػم مع ذطمف اًمـوومع اًمؽبػم، ص: يـظر( 6)

  .3  / اًمصـوئع، 
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طمتك يثبً اًمـسى سمشفودة اًمؼوسمؾي وطمدهو،  ،شمظفر سمشفودة اًمـسوء ذم همػم هذه احلوًمي

 .ومؽذًمؽ ذم هذه احلوًمي يمام ذم مسلًمي اإلطمصون

ـْ أسمق طمـقػي رمحف اهلل يؼقل وًمؽ
 ( )اًمقٓدة ذٌط حمٌض مـ طمقٌ إكف يؿتـع: ( )

ه، صمؿ ٓ يؽقن اًمطالق واًمعتوق مـ أطمؽوم صمبقت قمؾي اًمطالق واًمعتوق طمؼقؼًي إمم وضمقد

اًمقٓدة، وؿمفودة اًمؼوسمؾي طمجٌي رضوريٌي ذم اًمقٓدة؛ ٕكف ٓ يطؾع قمؾقفو اًمرضمول، ومنكام 

اًمقٓدة قمـف ظموصًي، وملمو  ( )ٓ يـػُؽ  ( )طمجًي ومقام هق مـ أطمؽوم اًمقٓدة أو ممو ( )يؽقن

 .مـ اًمنمائط ( )ذم اًمطالق واًمعتوق هذا اًمنمط يمغػمه

غم هذا ىمول أسمق يقؾمػ وحمؿد رمحفام اهلل ذم اعمعتّدة إذا ضموءت سمقًمٍد، ومشفدت وقم

، وإن مل يؽـ هـوك طمَبٌؾ فموهٌر، وٓ ( () )يثبً اًمـسى سمشفودهتو: اًمؼوسمؾي قمغم اًمقٓدة

، وٓ إىمراٌر مـ اًمزوج سموحلبؾ؛ ٕن اًمقٓدة ًمثبقت اًمـسى ذٌط سمؿـزًمي (  )ىموئؿٌ  ( )ومراٌش 

                                                   

 .4  /4دار اًمؽتوب اإلؾمالمل، . ط ؛ أصقل اًمبزدوي مع اًمؽشػ، 8/6اعمبسقط ًمؾؿصـػ،  :يـظر(  )

 . يؿـع(: ط)ذم  ( )

 . شمؽقن(: ط)ذم  ( )

 . وممو(: ف)ذم  (4)

 . شمـػؽ(: ط)ذم  (3)

 (. ب/   : )سمدايي (8)

 .  6: ؛ سمدايي اعمبتدي، ص8  / ؛ سمدائع اًمصـوئع، 8/43اعمبسقط ًمؾؿصـػ، : يـظر(  )

 (.    / )ط : هنويي (6)

 . يمقن اعمرأة ُمتعقـي ًمؾقٓدة ًمشخٍص واطمد: يطؾؼ اًمػؼفوء اًمػراش، ويريدون سمف ( )

 . 88  / ؛ يمشوف اصطالطموت اًمػـقن، 44 : اًمتعريػوت ًمؾجرضموين، ص: يـظر

 . 6  / اًمتقوقح مع اًمتؾقيح، . ذم اعمبتقشمي واعمتقرم قمـفو زوضمفو: أي( 3 )
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وُيعرف مو يمون مقضمقدًا ذم اًمرطمؿ ىمبؾ اًمقٓدة، ويمون صموسمً  ( )راًمعالمي، ومنن هبو يظف

اًمـسى مـ طملم وضمد، ومؾؿ يؽـ اًمـسى مضوومًو إمم اًمقٓدة وضمقسمًو هبو وٓ وضمقدًا قمـدهو، 

شمثبً سمشفودة اًمؼوسمؾي وطمدهو، يعـل إذا يمون هـوك ومراٌش ىموئٌؿ واًمقٓدة ذم همػم هذه احلوًمي 

 .سموحلَبؾ، ومؽذًمؽ ذم هذه احلوًمي أو طمَبٌؾ فموهٌر أو إىمراٌر مـ اًمزوج

ف يمام ىموٓ، وًمؽـ ذم طمؼِّ : ( )وأسمق طمـقػي رمحف اهلل يؼقل اًمقٓدة سمؿـزًمي اعمُعرِّ
مـ  ( )

يعِرف اًمبوـمـ، وملمو ذم طمؼـو، وموًمـسى مضوٌف إمم اًمقٓدة؛ ٕكو كبـل احلؽؿ قمغم اًمظوهر 

ن يظفر سموًمقٓدة، سمؿـزًمي وٓ كعرف اًمبوـمـ، ومام يمون سموـمـًو جُيعؾ ذم طمؼـو يموعمعدوم إمم أ

اخلطوب اًمـوزل ذم طمؼ مـ مل يعؾؿ سمف، ومنكف جُيعؾ يموعمعدوم مو مل يعؾؿ سمف، وإذا صور اًمـسى 

ٓ شمثبً اًمقٓدة ذم طمؼف إٓ سمام هق طمجٌي إلصمبوت  ،مضوومًو إمم اًمقٓدة مـ هذا اًمقضمف

ًٌ ًمؾ ـسى ىمبؾ اًمـسى، سمخالف مو إذا يمون اًمػراش ىموئاًم، وموًمػراش اعمعؾقم هـوك مثب

ومٌي، ويمذًمؽ إذا يمون احلَبؾ فموهرًا أو أىمر اًمزوج  اًمقٓدة، ومؽوكً اًمقٓدة قمالمٌي ُمعرِّ

 .سموحلبؾ، ومؼد يمون اًمسبى هـوك صموسمتًو سمظفقر مو يبقـف ًمـو ىمبؾ اًمقٓدة

ذم طمؽؿ اإلرث، ٓ يثبً  ( )اؾمتفالل اعمقًمقد: وقمغم هذا ىمول أسمق طمـقػي رمحف اهلل

ٕن طمقوة اًمقًمد يمون همقبًو قمـو، وإكام يظفر قمـد اؾمتفالًمف، ومقصػم ؛ ( )سمشفودة اًمؼوسمؾي وطمدهو

                                                   

  .نن مو يظفروم(: ف)ضموءت اًمعبورة ذم  ( )

 .    / ؛ اًمتؼرير واًمتحبػم،    /4دار اًمؽتوب اإلؾمالمل، . أصقل اًمبزدوي مع اًمؽشػ، ط: يـظر(  )

 (. ب/63 )ف : هنويي ( )

، أو حتريؽ قمضق، أو قملم: آؾمتفالل( 4)
ٍ
اًمتعريػوت . أن يؽقن مـ اًمقًمد مو يدل قمغم طمقوشمف مـ سمؽوء

 . 4  : ؛ اًمؽؾقوت ًمؾؽػقي، ص63: ًمؾجرضموين، ص

 .  6 / ؛ جمؿع إهنر، 8  / ؛ اجلقهرة اًمـػمة،  4 /  اعمبسقط ًمؾؿصـػ، : يـظر( 3)
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مضوومًو إًمقف ذم طمؼـو، واإلرث ُيبتـك قمؾقف، ومال يثبً سمشفودة اًمؼوسمؾي، يمام ٓ يثبً طمُؼ اًمرد 

سموًمعقى سمشفودة اًمـسوء ذم ضموريٍي اؿمؽماهو سمنمط اًمبؽورة، إذا ؿمفدت أهنو صمّقٌى ىمبؾ اًمؼبض 

ٌف، : تحؾػ اًمبوئع، ومعغم ىمقل أيب يقؾمػ وحمؿدُيس ( )، وًمؽـ( )وٓ سمعده آؾمتفالل ُمعرِّ

ومنن طمقوة اًمقًمد ٓ شمؽقن مضوومًو إًمقف وضمقسمًو سمف وٓ وضمقدًا قمـده، وكػس آؾمتفالل ذم همػم 

، ومؽذًمؽ ذم طموًمي اًمتقريٌ، طموًمي اًمتقريٌ يثبً سمشفودة اًمؼوسمؾي طمتك ُيصغّم قمغم اعمقًمقد

 .( () )واهلل أقمؾؿ

  

                                                   

 . 4/366؛ رد اعمحتور، 8/88؛ اًمبحر اًمرائؼ، 4  /8ذح ومتح اًمؼدير ًمؾسققاد، : يـظر(  )

 (. أ/   )د : هنويي( ) 

ًٍ ذم واهلل أقمؾؿ: ىمقًمف ( )  (. د)و( ط)و( ف)، همػم مثب

 (. 3  / )ط : هنويي (4)
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 ومصؾ

 ( )ؿ اًمعالميشمؼسق ( )ذم
 ومصؾ شمؼسقؿ اًمعالمي 

 ( )ومـف، ىمبؾف دًٓمي اًمقضمقد ومقام يمون مقضمقداً  ( )هق قمالميٌ : أرسمعيٌ  اًمعالمي أكقاعٌ   

 .اًمعالمي اعمحضي ؿ اًمعسؽر، وهذا طمدُ ؾَ قمَ  فاًمثقب، ومـ ؿُ ؾَ قمَ 

 .( )هل سمؿعـك اًمنمط، وذًمؽ اإلطمصون ذم طمؽؿ اًمرضمؿ يمام سمقـو وقمالميٌ 

طمؽوم، ومنهنو أن اًمعؾؾ اًمنمقمقي سمؿـزًمي اًمعالموت ًمأل ( )د سمقـوومؼ، هل قمؾيٌ  وقمالميٌ 

 .( )مقضمبيً  سمؾ سمجعؾ اًمنمع إيوهو، سمذواهتو ؿمقئوً  همػم مقضمبيٍ 

وهل قمؾؾ احلؼوئؼ اعمعتؼمة سمذواهتو قمغم مو كبقـفو ذم ، وجموزاً  شمسؿقيً  وقمالميٌ 

 .( )مقوعفو

                                                   

 . سمقون(: ط)سمعدهو ذم  ( )

غـوىمُل ذم اًمقاذم، وأمو ومخر  اإلمومَ  -ذم شمؼسقؿ اًمعالمي إمم أرسمعي أىمسوم-اشمبع اعمصـُػ (  ) اًمدسمقد، وشموسمعفام اًمسِّ

، ومصورت اًمعالمي . . . ومام يؽقن قمؾاًم قمغم اًمقضمقد: أمو اًمعالمي: )اإلؾمالم، ومؼد ضمعؾفو كققمًو واطمدًا، ومؼول

 . 368 /4؛ اًمقاذم،    /4؛ أصقل اًمبزدوي مع اًمؽشػ،  3 / اًمتؼقيؿ، : ـظري(. كققمًو واطمداً 

 . هل(: ط)ذم  ( )

 (. أ/43 : )سمدايي (4)

  .  8: صذم ومصؾ شمؼسقؿ اًمنمط، ذم ىمسؿ اًمنمط اًمذي هق قمالمي، ىمريبًو ( 3)

  . 86: ، ص 38 : ص: ، مـفوؼسؿدة مقاوع مـ هذا اًمذم قم( 8)

ؿمػم هـو إمم أن يمالم اعمصـػ رمحف اهلل يقاومؼ مذهى اًمسؾػ ذم أن أُ جيوب اًمعؾي، وؾمبؼ اًمتعؾقؼ قمغم مسلًمي إ(  )

؛ أقمالم اعمقىمعلم،  6 : ؿمػوء اًمعؾقؾ ٓسمـ اًمؼقؿ، ص: اعمسلًميذم يـظر . سملمر اهلل اًمعؾؾ وإؾمبوب ممصمرةٌ 

 /  6 . 

 . مل أىمػ قمغم سمقوكف هلو ذم مقوٍع مـ هذا اًمؽتوب (6)

ألسام 

العالهح 

 أرتعح
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ًمبطالن ؿمفودة  ميً مـ اًمشفداء قمال وىمد ضمعؾ اًمشوومعل قمجز اًمؼوذف قمـ إىمومي أرسمعيٍ 

ؿمفودشمف ىمبؾ فمفقر قمجزه قمـ إىمومي اًمشفقد،  اًمؼذف مبطٌؾ : ( )طمتك ىمول، اًمؼوذف ٓ ذـموً 

ؼوم قمغم يُ  ومنكف ومعٌؾ ، ، سمخالف اجلؾدومؽون قمالميً ، احلؽؿ ( )ف ًمـو ذًمؽعرِّ صمؿ فمفقر اًمعجز يُ 

، وملمو ( )قمـده إًمقف وضمقداً  يصػم مضووموً  ن إىمومي احلدِّ ٕ؛ ومقف ذـموً  ( )ومؽون اًمعجز، اًمؼوذف

 عمو ومقف مـ إؿموقمي اًمػوطمشي؛ كف يمبػمةٌ ٕ؛ ( )ومقثبً سمـػس اًمؼذف، طمؽؿلٌّ  ؾمؼقط ؿمفودشمف أمرٌ 

 سموٕصؾصؾ ذم اًمـوس هق اًمعػي قمـ اًمزكو، واًمتؿسؽ وهتؽ ؾمؽم اًمعػي قمغم اعمسؾؿ، وموٕ

ر ، ومقؽقن سمؿـزًمي ؾموئيمون اًمؼذف يمبػمةً   ( )صؾطمتك يتبلم ظمالومف، وسموقمتبور هذا إ واضمٌى 

 .ي اًمػسؼ وؾمؼقط اًمشفودة سمـػسفوؿَ اًمؽبوئر ذم صمبقت ؾِم 

 وإلسمطولاجلؾد  إلىمومي ذطٌ ، مـ اًمشفداء اًمعجز قمـ إىمومي أرسمعيٍ : ( )وًمؽـو كؼقل

ن وهذا ٕ ؛ىمبؾ وضمقد اًمنمط سموًمنمط ٓ يؽقن صموسمتوً  ( )ؼاًمؼوذف، واحلؽؿ اعمتعؾِّ  ؿمفودة

                                                   

يـظر مذهبف ذم هذه . ف ومقام سملم أيديـو مـ يمتى اًمشوومعل، وًمؽـ وضمدت سمؿعـوهمل أضمد هذا اًمؽالم سمـص(  )

؛ احلووي   6/4؛ خمتٍم اعمزين سمذيؾ إم،  6/  -8 /  - 3 /8اعمعرومي، . إم، ط: اعمسلًمي ذم

 . 4 /  اًمؽبػم، 

 . هذا(: ط)و( ف)ذم  ( )

 . اًمعجز قمـ إىمومي أرسمعي يشفدون قمغم مو شمؽؾؿ سمف: أي(  )

 . واجلؾد إكام وضمى سموًمؼذف(: 8 / )اًمشوومعل رمحف اهلل ذم إم  ىمول( 4)

 . ٕن اًمذكى اًمذي ردت سمف ؿمفودشمف هق اًمؼذف(:  6/ )ىمول اًمشوومعل رمحف اهلل ذم إم ( 3)

 (. أ/ 6 )ف : هنويي (8)

 .    /8 ؛ اعمبسقط ًمؾؿصـػ، 3  /3أطمؽوم اًمؼرآن ًمؾجصوص، : يـظر(  )

 . اعمعؾؼ(: ط)ذم  (6)



 

 

766 

 

 ومصؾ شمؼسقؿ اًمعالمي

قمغم أظمر،  وأطمدمهو معطقٌف ، اًمؼوذف ( )سمنىمومتف قمغم اإلمومُ ى قـمِ ظُم  ٌؾ عْ مـفام ومِ  يمؾ واطمدٍ 

اًمذي هق -صمؿ هذا اًمعجز ، ( )چگ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ  چ : شمعومم يمام ىمول

سمف اًمعجز قمـ دومع ؾموئر احلجٍ ذم إًمزام احلؽؿ هبو، وذًمؽ سملن  ( )يثبً سمام يثبً -ذطٌ 

اًمؼذف : ( )ول، واًمذي ىم( )يؿفؾف قمغم ىمدر مو يرى إمم آظمر اعمجؾس أو إمم اعمجؾس اًمثوين

ًٍ : ىمؾـو، يمبػمةٌ  دًمقؾ أكف يتؿؽـ مـ إصمبوشمف ، سمذقموً  سمـػسف مستحؼوً  هذه اًمصػي ًمؾؼذف همػم صموسم

 ومقف معـك احلسبي إذا واًمؽذب، وىمد يتعلّم  ( )سملم اًمصدق ٌؾ ؿقِّ تَ مُ  وهق ذم كػسف ظمؼمٌ ، سموًمبقـي

م قمؾقف احلد، ويمقػ يشفدون قمؾقف سموًمزكو ًمقؼو ، وًمؾؼوذف ؿمفقدٌ همػم شموئٍى  اً ٍّم يمون اًمزاين مُ 

ذم  يٌ ومَ ومنن اًمشفقد قمغم اًمزكو ىمذَ ؟ ًمؾرضمؿ وىمد شمتؿ سمف احلجي مقضمبوً  يؽقن كػس اًمؼذف يمبػمةً 

اًمرضمؿ، ومعرومـو أن مو ادقموه اخلصؿ مـ اعمعـك  إلجيوب احلؼقؼي، صمؿ يموكً ؿمفودهتؿ طمجيً 

قمجزه ، وسمعدمو فمفر فٓ يؿؽـ حتؼقؼُ  ( )ًمؾشفودة سمحقٌ اًمذي جيعؾ سمف كػس اًمؼذف مسؼطوً 

 ،وهق مـ طمقٌ اًمظوهر، فمفقر قمجزه (  )ىؿمفودشمف سمحَس  ( )إىمومي اًمشفقد إكام ؾمؼط ( )قمـ

                                                   

 . قمـ(: د)و( ف)ذم  ( )

 . 4مـ أيي : اًمـقر ؾمقرة(  )

 . صمبً(: ط)ذم  ( )

 .  / بسقط ًمؾؿصـػ، اعم: يـظر. آظمر اعمجؾس ذم فموهر اًمروايي، واعمجؾس اًمثوين ذم ىمقل أيب يقؾمػ( 4)

 . يؼصد اًمشوومعل؛ ٕكف كسبف إًمقف آكػوً ( 3)

 (.    / )ط : هنويي (8)

 . سمحٌ(: ط)ذم  ( )

 (. ب/43 : )سمدايي (6)

 . شمسؼط(: ط)ذم  ( )

 . سمسبى(: ط)ذم  (3 )
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 ومصؾ شمؼسقؿ اًمعالمي

، مـ اًمشفداء قمغم زكو اعمؼذوف ًمق أىموم أرسمعيً  ،طمتك إن سمعد إىمومي احلد قمؾقف وسمطالن ؿمفودشمف

قمغم اعمشفقد قمؾقف، ويصػم اًمؼوذف مؼبقل  ؼوم احلدُ طمتك يُ  ومنن اًمشفودة شمؽقن مؼبقًميً 

ؼوم وإن يمون ٓ يُ ، مل يتؼودم اًمعفد، وإن شمؼودم اًمعفد يصػم مؼبقل اًمشفودة أيضوً  اًمشفودة إن

 .احلد قمغم اعمشفقد قمؾقف

، هذا ىمقل أطمدمهو، وذم ىمقل ( )حمؿدٍ  ( )قمـ أيب يقؾمػ أو رواييً  ( )أورد ذًمؽ ذم اعمـتؼك

 ( )سمؽذب ذف طمؽؿٌ قمغم اًمؼو ن إىمومي احلدِّ ٕ؛ ( )قمؾقف ٓ شمؼبؾ اًمشفودة سمعد إىمومي احلدِّ : أظمر

ضمفي اًمؽذب  ( )ضمرى احلؽؿ سمتعقلم اًمشفقد ذم ؿمفودهتؿ قمغم اعمؼذوف سموًمزكو، ويمؾ ؿمفودةٍ 

صمؿ أقمودهو سمعد ، دت ؿمفودشمفومرُ ، ، يموًمػوؾمؼ إذا ؿمفد ذم طمودصميٍ أصالً  ومقفو ٓ شمؽقن مؼبقًميً 

 .( )اًمتقسمي، واهلل أقمؾؿ

 

                                                   

ذم ومروع اعمذهى احلـػل، ًمإلموم حمؿد سمـ حمؿد سمـ أمحد اعمروزي، اًمشفػم سموحلويمؿ  يمتوٌب : اعمـتؼك(  )

اكتؼوه مـ صمالصمامئي ممًمَّػ، مجع ومقف كقادر اعمذهى مـ اًمروايوت همػم : ، يؼول(ـه4  )اًمشفقد، اعمتقرم 

 . ي ذطمف اعمصـػ رمحف اهلل ذم اعمبسقطاًمظوهرة، وهق صوطمى اًمؽوذم اًمذ

 . 6   / ؛ يمشػ اًمظـقن، 63 : ؛ اًمػقائد اًمبفقي، ص   / اجلقاهر اعمضقي، : يـظر 

 . واو اًمعطػ، سمدل أو(: ف)ذم  ( )

 (. ب/   )د : هنويي ( )

 . 3  /8 اعمبسقط ًمؾؿصـػ، : يـظر( 4)

 . يؽذب(: ط)ذم (3) 

 . سمتعلم(: د)و( ط)و( ف)ذم  (8)

ًٍ . اهلل أقمؾؿو :قًمفىم ( )  . واهلل اعمجزي عمـ اشمؼك وأطمسـ: ذم مقوعفو( ط)، وذم (ف)ذم  همػم مثب
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  ومصؾ شمؼسقؿ اًمعالمي

 

 

 

 

 

 

 باب 
  لوجوب احلقوق له وعليه أهلية اآلدمي
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 سموب أهؾقي أدمل ًمقضمقب احلؼقق ًمف وقمؾقف

 وبسم

موكي اًمتل محؾفو إ ( )ًمقضمقب احلؼقق ًمف وقمؾقف وهل ( )أهؾقي أدمل

 ( )اإلكسون

 قي أدمل ًمقضمقب احلؼقق ًمف وقمؾقفسموب أهؾ

 ، ( )إداء، وأهؾقي ( )أهؾقي اًمقضمقب: كققمون ( )إهؾقيومفذه : ىمول ريض اهلل قمـف 

                                                   

ضمرت قمودة اجلؿفقر وسمعض احلـػقي أن يتؽؾؿقا قمـ اًمتؽؾقػ وذوـمف، ويذيمروا وؿـ ذًمؽ مقاكعف، (  )

 . وأمو أيمثر احلـػقي ومؿـفجفؿ سمحٌ ذوط اًمتؽؾقػ ومقاكعف حتً مصطؾح إهؾقي وقمقاروفو

؛ يمشػ  83 /4؛ اًمقاذم ًمؾسغـوىمل، 3 3 / ؛ اعمقزان،   4/ اًمتؼقيؿ، : ر مبوطمٌ إهؾقي ذميـظ 

؛ اًمتؼرير    / ؛ اًمتؾقيح قمغم اًمتقوقح،    /4دار اًمؽتوب اإلؾمالمل، . إهار ًمؾبخوري، ط

؛ قمقارض إهؾقي قمـد قمؾامء أصقل اًمػؼف ًمػضقؾي ؿمقخـو  4 / ؛ شمقسػم اًمتحرير، 84 / واًمتحبػم، 

 .   : رمضون حمؿد قمقد، ص. ؛ اًمعقارض اًمسامويي ًمألهؾقي، د 8: طمسلم اجلبقري، ص. د. أ

 . وذم إموكي(: ط)و( ف)ذم  ( )

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئەئ وئ چ : ُيشػم إمم ىمقًمف شمعومم(  )

 . [  : ؾمقرة إطمزاب] چوئ  ۇئ ۇئ 

 . مستقضمٌى ًمف، ومستحؼ: هق أهٌؾ ًمؽذا، أي: وُيؼول. اًمصالطمقي ًمؾٌمء: إهؾقي ًمغي( 4)

 .   / ؛ اعمعجؿ اًمقؾمقط، 38 /4؛ اعمحؽؿ واعمحقط إقمظؿ،    /8هتذيى اًمؾغي، : يـظر

 . صالطمقي اإلكسون ًمقضمقب احلؼقق اعمنموقمي ًمف وقمؾقف: واصطالطموً 

؛ اًمتؼرير واًمتحبػم،    / ؛ اًمتؾقيح قمغم اًمتقوقح،    /4يمشػ إهار ًمؾبخوري، : يـظر

 . 3 : ؛ قمقارض إهؾقي ًمؾجبقري، ص   / ًمؾؼميمتل،  ؛ ىمقاقمد اًمػؼف84 / 

 . شمعريػفو هق كػس اًمتعريػ اًمسوسمؼ ًمألهؾقي( 3)

اًمتؾقيح قمغم اًمتقوقح، . صالطمقي اإلكسون ًمصدور اًمػعؾ مـف قمغم وضمف ُيعتد سمف ذقموً : أهؾقي إداء هل( 8)

إهؾقي ًمؾجبقري، ؛ قمقارض  4 / ؛ شمقسػم اًمتحرير، 84 / اًمتؼرير واًمتحبػم، : ويـظر.    / 

= 

األهلٍح 

 لسواى
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 سموب أهؾقي أدمل ًمقضمقب احلؼقق ًمف وقمؾقف

، وهق وملصؾفو واطمدٌ ، ( )وملمو أهؾقي اًمقضمقب وإن يمون يدظمؾ ذم ومروقمفو شمؼسقؿٌ 

ًمؾقضمقب قمؾقف،  يمون أهالً  ،ه اًمصالطمقي، ومؿـ يمون ومقف هذ( )اًمقضمقب اًمصالطمقي حلؽؿ

 .ومـ ٓ ومال

 .( )، وىموٌس يمومٌؾ : كققمون إداءوأهؾقي 

 .( )مو يؾحؼ سمف اًمعفدة واًمتبعي: ( )وموًمؽومؾ

 .مو ٓ يؾحؼ سمف ذًمؽ: واًمؼوس

 .ومـبدأ سمبقون أهؾقي اًمقضمقب

ب، ًمؾقضمق ًمؽقهنو حمالا  صوحليٍ  إٓ سمعد ذميٍ  ( )ٓ يؽقن إهؾقيأصؾ هذه : ومـؼقل

ص سمف ، وهلذا اظمتُ ضوف إمم همػمهو سمحولٍ ضوف إًمقفو وٓ يُ ومنن اعمحؾ هق اًمذمي، وهلذا يُ 

 .صوحليٌ  أدمل دون ؾموئر احلققاكوت اًمتل ًمقسً هلو ذميٌ 

                                                   

 .    : ص

إمم  -يموًمقىمً ًمؾصالة واًمشفر ًمؾصقم-شمسؾقؿ اًمعلم اًمثوسمً ذم اًمذمي سموًمسبى اعمقضمى : وإداء هـو هق 

 .   : اًمتعريػوت ًمؾجرضموين، ص. مـ يستحؼ ذًمؽ اًمقاضمى

ٌؾ شمـؼسؿ ومروقمفو سمحسى اكؼسوم إطمؽوم، وموًمصبل أهٌؾ ًمبعض إطمؽوم، وًمقس أهالً ًمبعضفو، وهق أه(  )

 .    /4يمشػ إهار ًمؾبخوري، . ًمبعضفو سمقاؾمطي رأي اًمقزم

 .    /4يمشػ إهار ًمؾبخوري، . حلؽؿ اًمقضمقب سمقضمٍف وهق اعمطوًمبي سموًمقاضمى أداًء وىمضوءً : أي(  )

 (.    / )ط : هنويي ( )

 (. ب/ 6 )ف : هنويي(4)

 . واًمتبعقي(: ط)ذم  (3)

  .شمؽقن(: د)ذم (8) 

تٍاى أهلٍح 

 الىجىب

أهلٍح 

األداء 

 ًىعاى
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 سموب أهؾقي أدمل ًمقضمقب احلؼقق ًمف وقمؾقف

، ( )چڑ ڑ  ک ک ک ک گچ : اًمعفد، ىمول شمعومم: هق ( )صمؿ اًمذمي ذم اًمؾغي

 أهؾ اًمذمي: ؼولومـف يُ ، ( )شومال شمعطقهؿ ، وإن أرادويمؿ أن شمعطقهؿ ذمي اهلل» : وىمول 

                                                   

 اًمعفد، واًمعؼد، وإمون واًمضامن واًمؽػوًمي، واحلؼ: ، مـفوذم اًمؾغي معوٍن يمثػمة -سموًمؽن –مي ًمؾذِّ (  )

 . واحلرمي وهمػمهو

اجلؿفرة؛ اعمحؽؿ واعمحقط إقمظؿ؛ اعمغرب؛ خمتور اًمصحوح؛ شموج اًمعروس؛ : ذم "ذمؿ "يـظر مودة  

 . اعمعجؿ اًمقؾمقط

قمبورٌة قمـ وصٍػ يصػم سمف : صػًو سملهنووذم آصطالح اظمتؾػقا ذم شمعريػفو، ومؿـفؿ مـ قمرومفو سموقمتبورهو و 

سمـوًء قمغم اًمعفد اعمويض اًمذي ضمرى سملم اًمعبد واًمرب يقم اعمقثوق، . اًمشخص أهاًل ًمإلجيوب وآؾمتقجوب

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ ڄ ڃڃ چ : يمام أظمؼم اهلل شمعومم قمـف سمؼقًمف

دار . يمشػ إهار ًمؾبخوري، ط[.    : إقمراف] چڃڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 

؛ 84 / ؛ اًمتؼرير واًمتحبػم،    / اًمتؾقيح قمغم اًمتقوقح، : ويـظر. 6  /4اًمؽتوب اإلؾمالمل، 

 . 3 : طمسلم اجلبقري، ص. د. ؛ قمقارض إهؾقي، أ  : احلدود إكقؼي، ص

 . كػٌس هلو قمفٌد ؾموسمؼ: ومـفؿ مـ قمرومفو سموقمتبورهو ذاشمًو سملهنو 

 . 8  : ؛ اًمتعريػوت ًمؾجرضموين، ص   /4إلؾمالمل، دار اًمؽتوب ا. اًمبزدوي مع اًمؽشػ، ط: يـظر 

 . 3 مـ أيي : ؾمقرة اًمتقسمي(  )

؛ شمػسػم اسمـ يمثػم، 3 /4؛ شمػسػم اًمبغقي، 46 /4 شمػسػم اًمطؼمي، : ويـظر شمػسػم اًمذمي سموًمعفد ذم

4/  3 . 

 اًمبعقث شملمػم اإلموم إمراء قمغم: يمتوب اجلفود واًمسػم، سموب) أظمرج كحقه اإلموم مسؾؿ ذم صحقحف (  )

» : ، قمـ ؾمؾقامن سمـ سمريدة قمـ أسمقف مرومققمًو، وومقف(  48ووصقتف إيوهؿ سمآداب اًمغزو وهمػمهو، سمرىمؿ 

َعْؾ هَلُْؿ  َي َكبِقِِّف، وَمالَ دَمْ َي اهللَِّ َوِذمَّ َعَؾ هَلُْؿ ِذمَّ ـٍ وَمَلَراُدوَك َأْن دَمْ َت َأْهَؾ طِمْص َي َكبِ َوإَِذا طَموَسْ َي اهللَِّ َوَٓ ِذمَّ قِِّف، ِذمَّ

ِػُروا ِذمَمَُؽْؿ َوِذَمَؿ َأْصَحوسمُِؽْؿ َأْهقَ  َي َأْصَحوسمَِؽ؛ وَمنِكَُّؽْؿ َأْن خُتْ تََؽ َوِذمَّ ـِ اضْمَعْؾ هَلُْؿ ِذمَّ
ـْ َأْن خُتِْػُروا َوًَمؽِ ُن ِم

َي َرؾُمقًمِِف  َي اهللَِّ َوِذمَّ  . شِذمَّ

= 

تعزٌف 

 الذهح
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 أدمل ًمقضمقب احلؼقق ًمف وقمؾقفسموب أهؾقي 

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ چ : قًمفـومم ذم ىمـور اهلل شمعـد مو أؿمـذا اًمعفـراد هبـديـ، واعمـًمؾؿعوه

 ؛ صوحليٌ  ذم اًمبطـ ًمقسً ًمف ذميٌ  ( )واجلـلم مو دام جمتـوً ، ( )چڤ 
ٍ
مـ  ًمؽقكف ذم طمؽؿ ضمزء

 هذا اًمقضمف يؽقن أهالً ، ومبوقمتبور ًمف ذميٌ  ًمقؽقن كػسوً  سموحلقوة معدٌّ  ( )دٌ وًمؽـف متػرِّ ، مإ

ٓ يؽقن  إول، وٓقمتبور اًمقضمف أو وصقيٍ  أو كسٍى  أو إرٍث  ًمقضمقب احلؼ ًمف مـ قمتٍؼ 

، وهلذا ًمق اكؼؾى قمغم مول صوحليٌ  ومؾف ذميٌ ، ًمقضمقب احلؼ قمؾقف، وملمو سمعدمو يقًمد أهالً 

 ؼقٌق ، وهذه طم( )اًمقزم قمؾقف ( )ًمف، ويؾزمف مفر امرأشمف سمعؼد يمون وومـوً ، وملشمؾػف، إكسونٍ 

 .شمثبً ذقموً 

أن سموقمتبور صالطمقي اًمذمي يثبً وضمقب طمؼقق  ( )صمؿ سمعد هذا زقمؿ سمعض مشوخيـو

بو؛ وإكام يسؼط مو يسؼط سمعد ذًمؽ سمعذر ، اهلل ذم طمؼف مـ طملم يقًمد  .ًمدومع احلرجاًمصِّ

                                                   

 .   /  ح مسؾؿ سمـ احلجوج، اعمـفوج ذح صحق. اًمعفد: اًمذمي هـو: ىمول اًمعؾامء: ىمول اًمـقوي 

 .    مـ أيي : ؾمقرة إقمراف(  )

، وهل مـ شمصقيبوت أيب اًمقوموء رمحف اهلل؛ (ط)وًمعؾ اًمصقاب مو ذم . جمــوً (: ط)حمققًو، وذم (: ف)ذم  ( )

 
ٍ
 . مـ اًمـسخ اًمتل اـمؾعً قمؾقفو ٕهنو ًمقسً ذم رء

ًِ احلوِمُؾ اجلـلمَ : وجمـّـوً  ـُ ومقف ضَمـّوً ، أضِمـَّي: ومجُعف، سمطـَفو اًمقًمد ذم: أي، مـ َأضَمـَّ َـّ اًمقًمَد جيِ . وىمد ضَم

َـّ ومالنٌ   : واؾْمَتَج
ٍ
اعمحؽؿ : ذم "ضمــ"ويـظر مودة .   /8، (ج ن ن)يمتوب اًمعلم، مودة . إذا اؾْمَتؽَمَ سمٌمء

 . واعمحقط إقمظؿ؛ خمتور اًمصحوح؛ اعمصبوح اعمـػم

 . مـػرد(: ط)ذم  ( )

 (. أ/ 4 : )سمدايي (4)

 . 88 / ؛ اًمتؼرير واًمتحبػم،  44/ اًمتؼقيؿ، : ظريـ( 3)

صمؿ سمعدهو سملم قمالمتلم مؽتقب . ومـ ؾمؾؽ ـمريؼف أراد هبو اًمؼويض اإلموم أسمو زيدٍ : ذم هومش إم( 8)

وذم هومش اًمعثامكقي . ، وهل إؿمورة إمم يمشػ إهار ًمؾبخوري، ومفق مـ ذيمر هذه اًمعبورة(يمشػ)

= 
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، ( )وىمد شمؼدم سمقوهنو، ( )ًمؾقضمقب ذقموً  هل ؾمبٌى  ن اًمقضمقب سملؾمبوٍب ٕ: ىمول

ومقثبً اًمقضمقب سموقمتبور ، ًمؾقضمقب ومقف واعمحؾ صوًمٌح ، ذم طمؼف رةٌ متؼرِّ  إؾمبوبوشمؾؽ 

عتؼم ومقف قمؼؾف طمتك يُ  ًمقس ًمؾعبد ومقف اظمتقورٌ  ( )ؼمٌ ضمن اًمقضمقب وهذا ٕ؛ اًمسبى واعمحؾ

 ًٌ : ، ىمول شمعومم( )ؿمئـو أو أسمقـو قمـد وضمقد اًمسبى قمؾقـو ذقموً  ومتققزه، سمؾ هق صموسم

عتؼم متققزه أو إكام يُ ، و( )اًمذمي: واعمراد سموًمعـؼ، ( )چں ں ڻ ڻ ڻ ڻچ

، أٓ شمرى أن ( )وراء أصؾ اًمقضمقب ، وذًمؽ طمؽؿٌ إداءذم وضمقب  إداءمتؽـف مـ 

                                                   

 . اهلل، وىمد أؿمور ًمذًمؽ أسمق اًمقوموء رمحف اهللوهق اًمؼويض أسمق زيد رمحف (: أ/38 )

 . 43 /4دار اًمؽتوب اإلؾمالمل، . ؛ يمشػ إهار ًمؾبخوري، ط 44/ اًمتؼقيؿ، : يـظر 

 . هل اًمقضمقب ذقموً (: ط)ذم  ( )

 .مـ اعمطبقع، 33 / سمقون أؾمبوب اًمنمائع،  ذم ومصؾ(  )

 . ظمؼم، وهق شمصحقػ(: ط)ذم  ( )

يتقىمػ قمغم وضمقد اًمسبى وإهؾقي،  "ؿَمغؾ اًمذمي سموًمقاضمى "ًمقضمقب وهق أن ا: هبذه اجلؿؾياعمراد ( 4)

يموًمصالة، ومنهنو ٓ دمى قمغم اًمعبد إٓ سمقضمقد ؾمببفو، وهق اًمقىمً، وحتؼؼ إهؾقي، ويمال إمريـ ٓ 

 . ُصـع ًمؾعبد ومقفام، ومؽام ٓ صـع ًمف ذم صػي اًمعبقديي اًمثوسمتي قمؾقف ٓ صـع ًمف ذم أصؾ اًمقضمقب

 . 33 / ؛ أصقل اًمنظمز،  44/  اًمتؼقيؿ،: يـظر

 .   مـ أيي : ؾمقرة اإلهاء( 3)

 . واهلل أقمؾؿ. مل أضمد ذم يمتى اًمتػسػم وٓ ذم يمتى اًمؾغي واعمعوضمؿ مـ ومنَّ اًمعـؼ سموًمذمي( 8)

ىمقن مجفقر ( ) هق ؿمغؾ اًمذمي سموعمؾزوم، و: هق قضمقبوًم، ومووضمقب إداء، سملم اًمقضمقب احلـػقي ُيػرِّ

ى ي واًمسبى واخلطوب، وذًمؽ يمقضمقب اًمصالة، ومنكف يتقىمػ قمغم أهؾقي اعمخوـمَ يتقىمػ قمغم إهؾق

ڤ ڦ ڦ چ : يمام ذم ىمقًمف شمعومم، سموٕمر، ووضمقد اًمسبى وهق اًمقىمً، واخلطوب سمصقغي إمر

 . [6 : ؾمقرة اإلهاء] چڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 

وهق يتقىمػ قمغم إهؾقي ًمزوم شمػريغ اًمذمي قمـ اًمقاضمى سمقاؾمطي إداء، : وأمو وضمقب إداء ومفق

= 
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مع قمدم  ،اًمسبى ( )اًمـوئؿ واعمغؿك قمؾقف يثبً طمؽؿ وضمقب اًمصالة ذم طمؼفام سمقضمقد

؛ ( )واإلوموىميإمم آكتبوه  إداءصمؿ يتلظمر وضمقب ، ًمؾحول ( )إداءاًمتؿققز واًمتؿؽـ مـ 

 ًمقؽقن هبو أهالً ؛ حلؿؾ أموكتف أيمرمف سموًمعؼؾ واًمذمي اإلكسونن اهلل شمعومم عمو ظمؾؼ ٕوهذا 

ومقتؿؽـ مـ أداء  ،ًمقبؼك ًمقضمقب طمؼقق اهلل قمؾقف، صمؿ أصمبً ًمف اًمعصؿي واحلريي واعموًمؽقي

ًمؾؿرء مـ طملم يقًمد، اعمؿقز  واعموًمؽقي صموسمتيٌ  ( )، صمؿ هذه احلريي واًمعصؿيإموكيؾ مـ مو مُحِّ 

فو ـقق ومقـقب احلؼـي ًمقضمـوحلـي اًمصـذمـؽ اًمـذًمـؽـ، ومقاءٌ ـف ؾمـومق ( )عمؿقزوهمػم ا

                                                   

واًمسبى واخلطوب وآؾمتطوقمي، وٓ ومرق قمـد اًمشوومعقي سمقـفام، وٓ معـك قمـدهؿ ًمؾقضمقب سمدون 

وهذا اخلالف ذم . اإلشمقون سموًمػعؾ اعمتـوول ًمألداء واًمؼضوء واإلقمودة: وضمقب إداء، ومنن معـوه

 . ًمعبودات اعموًمقياًمعبودات اًمبدكقي، واشمػؼقا قمغم اكػصول اًمقضمقب قمـ وضمقب إداء ذم ا

دار اًمؽتوب . ؛ يمشػ إهار ًمؾبخوري، ط33 / ؛ أصقل اًمنظمز، 444/ اًمتؼقيؿ، : يـظر

؛ 6  / دار اًمؽتبل، . ؛ اًمبحر اعمحقط، ط   / ؛ اًمتؾقيح مع اًمتقوقح، 4  / اإلؾمالمل، 

 . 4  / شمقسػم اًمتحرير، 

 . ًمقضمقد(: د)ًمقضمقب، وذم (: ف)ذم  ( )

ومعؾ : أو هق.   : اًمتعريػوت ًمؾجرضموين، ص. إشمقون قملم اًمقاضمى ذم اًمقىمً: ـواعمؼصقد سموٕداء ه(  )

؛ اًمتؾقيح 8  / دار اًمؽتوب اإلؾمالمل، . يمشػ إهار ًمؾبخوري، ط. اعمؼدر ذقموً  اًمعبودة ذم وىمتفو

 .  3 / قمغم اًمتقوقح، 

 (.    / )ط : هنويي ( )

  .اعمـع واحلػظ واًمقىمويي: مـ معوين اًمعصؿي ذم اًمؾغي( 4)

 . هتذيى اًمؾغي؛ اعمحؽؿ واعمحقط إقمظؿ؛ خمتور اًمصحوح؛ شموج اًمعروس: ذم "قمصؿ"يـظر مودة  

اًمتل يثبً هبو ًمإلكسون ىمقؿي، سمحقٌ مـ هتؽفو ومعؾقف : هلو قمدة معوٍن، وُيؼصد هبو هـو: واصطالطموً  

 . 6  : اًمتعريػوت ًمؾجرضموين، ص. اًمؼصوص أو اًمديي

 (. أ/   )د : هنويي: وهل(. ف)وهمػم اعمؿقز، ؾموىمٌط مـ : ىمقًمف (3)



 

 

766 

 

 قب احلؼقق ًمف وقمؾقفسموب أهؾقي أدمل ًمقضم

، صمؿ يمام يثبً اًمقضمقب ( )يستقي ومقف اعمؿقز وهمػم اعمؿقز، ًمف مـ طملم يقًمد صموسمتوً  ( )شمؽقن

احلرمي سموًمـسى واًمرووع واعمصوهرة، : شمثبً احلرمي، يعـل ،ذم حمؾف سمقضمقد اًمسبى ذقموً 

وإن ، ًمقضمقد اًمسبى سمعد صالطمقي اعمحؾ؛ عمؿقز وهمػم اعمؿقزوشمؾؽ احلرمي شمثبً ذم طمؼ ا

 سموٕمرسمعد هذا يؽقن  إداء، ومؽذًمؽ اًمقضمقب، صمؿ وضمقب ذقمقوً  يمون ذًمؽ طمؽامً 

أن اعمطوًمبي  ( )اًمثوسمً سموخلطوب، وذًمؽ ٓ يؽقن إٓ سمعد اقمتدال احلول واًمعؾؿ سمف، وىمد سمقـو

ـ ـؿ قمـع اًمؼؾـروم »: ٌ اعمرويديـؾ احلـق شملويـسملداء اًمقاضمى همػم أصؾ اًمقضمقب، وه

دون أصؾ  إداءـل قمغم وضمقب تب، وذًمؽ يُ ( )وبـاحلس: ؿـراد سموًمؼؾـوموعم ( )ش صمالث

                                                   

 (. ط)ؾموىمط مـ . شمؽقن: ىمقًمف ( )

 (. أ/ 6 )ف : هنويي( ) 

  .36 : ص، ىمريبوً (  )

قمـ اًمـوئؿ طمتك : رومع اًمؼؾؿ قمـ صمالث» : ىمول قمـ اًمـبل  ريض اهلل قمـفو قمـ قموئشي: احلديٌ سمتاممف( 4)

، سمرىمؿ 33 /8)د ذم اعمسـد رواه أمح. شطمتك حيتؾؿ، وقمـ اعمجـقن طمتك يعؼؾ يستقؼظ، وقمـ اًمصبل 

، واًمـسوئل (4433ذم اعمجـقن ينق أو يصقى طمدا، : احلدود، سموب) ، وأسمق داود ذم اًمســ (6  4 

، وهمػمهؿ، وىمول احلويمؿ ذم (  4 مـ ٓ يؼع ـمالىمف مـ إزواج، : اًمطالق، سموب) ذم اًمســ 

  وذم اًمبوب قمـ قمكمٍّ . صحقح قمغم ذط مسؾؿ، وواومؼف اًمذهبل(: 33  ، سمرىمؿ  8/ )اعمستدرك 

اًمطالق ذم اإلهمالق : اًمطالق، سموب) مرومققمًو، وقمؾَّؼف اًمبخوري ضموزمًو مقىمقومًو قمؾقف ذم اًمصحقح 

 (. ، مـ اًمطبعي اهلـديي3   : ، ص. . واًمُؽره

مل أضمد ومقام اـمؾعً قمؾقف مـ يمتى اًمتػسػم واًمؾغي مـ ومنَّ اًمؼؾؿ سموحلسوب، وًمعؾف أظمذه مـ يمالم  (3)

وشموسمع اعمصـَػ . 433/ اًمتؼقيؿ، . وٓ ىمؾؿ إٓ ًمؾحسوب: ف ىمول سمعد أن ذيمر احلديٌومنك، اًمدسمقد

 .  4 /4دار اًمؽتوب اإلؾمالمل، . اًمبخورُي ذم يمشػ إهار، ط
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، إضمؾسمؿيض  إداءيمام ذم اًمديـ اعممضمؾ إكام شمؽقن اعمحوؾمبي سمعد وضمقب ، اًمقضمقب

 ًٌ  .ؾمببف ( )سمقضمقد وأصؾ اًمقضمقب صموسم

د اقمتدال احلول سموًمبؾقغ قمـ أن اًمقضمقب ٓ يثبً إٓ سمع ( )وزقمؿ سمعض مشوخيـو

واًمـفل، وطمؽؿ هذا  إمرن اعمقضمى هق اهلل شمعومم عمو ظموـمى سمف قمبوده مـ ٕ؛ قمؼؾٍ 

وذًمؽ إكام ، ذقموً  اإلًمزامذم  معتؼماً  ى مو مل يعؾؿ سمف قمؾامً يثبً ذم طمؼ اعمخوـمَ  ( )اخلطوب ٓ

 .يؽقن سمعد اقمتدال احلول

 إمرن طمؽؿ ٕ؛ ـ طمؽؿفقم إمرومؼد أظمغم صقغي ، ومـ ضمعؾ اًمسبى مقضمبوً 

سموًمسبى ىمبؾ صمبقت اخلطوب ذم طمؼف مل  اعمطؾؼ اًمقضمقب واًمؾزوم، وإذا يمون اًمقضمقب صموسمتوً 

أىمبح  ىمقلٍ  ، ومقمدي هذا إمم اًمؼقل سملكف ٓ وموئدة ذم أوامر اهلل وكقاهقف، وأُي طمؽؿٌ  ًمألمريبؼ 

ن إٓ سمعد وذًمؽ ٓ يؽقإداء، ؾمقى وضمقب  ءٌ ػفؿ مـ اًمقضمقب رٓ يُ  وٕكف! مـ هذا

 ( )سموٓشمػوق، ومعرومـو أن اًمقضمقب يمذًمؽ، ويموكً إمروهق طمؽؿ  ،اقمتدال احلول

، وىمد إمر ( )ًمـعرف سمظفقرهو اًمقضمقب سمحؽؿ ؛سمؿـزًمي اًمعالموت ذم طمؼـو إؾمبوب

 .وٓ وضمقداً  إمم اًمعالمي وضمقسموً  أن احلؽؿ همػم مضوٍف  ( )سمقـو

                                                   

 . ًمقضمقد(: د)و( ط)ذم  ( )

 . واهلل أقمؾؿمل أىمػ قمغم قملم ىموئؾف،  ( )

 (. ب/ 4 : )سمدايي ( )

 . ومؽوكً(: ط)ذم  (4)

 (. 4  / )ط : هنويي (3)

  .   ، 38 : ص: قمدة مقاوع مـ هذا اًمؽتوب، مـفو ذم( 8)
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 سموب أهؾقي أدمل ًمقضمقب احلؼقق ًمف وقمؾقف

قمـ أن شمؾحؼف  ( )بود، ومنن اهلل شمعوممإمم اًمع راضمعيٍ  واًمدًمقؾ قمؾقف أن اًمقضمقب ًمػوئدةٍ 

ًمـػسف، واًمػوئدة ًمؾعبود  ( )قمغم قمبوده يقصػ سموحلوضمي إمم إجيوب طمؼٍّ  ( )اعمـوومع واعمضور، أو

مـ اًمعبد،  اًمذي يؽقن قمـ اظمتقورٍ  سموٕداءمو يؽقن هلؿ سمف مـ اجلزاء، وذًمؽ ٓ يؽقن إٓ 

 يؽقن إصمبوت طمؽؿٍ  إداء ( )وسمدون شمصقرإداء، ومنصمبوت اًمقضمقب سمدون أهؾقي وضمقب 

 .واًمؼقل سمف ٓ جيقز، قمـ اًمػوئدة هق ظمولٍ  ذقملٍّ 

مـ  ( )إولعمو ذم اًمطريؼ ؛ ويمال اًمطريؼلم قمـدي همػم مريضٍّ : ىمول ريض اهلل قمـف

مـ جمووزة احلد ذم اًمتؼصػم، ومنن اًمؼقل سملكف ٓ  ( )جمووزة احلد ذم اًمغؾق، وذم اًمطريؼ اًمثوين

، ًمقضمقب طمؼقىمف قمغم ؾمبقؾ آسمتالء ًمؾعبود اًمنمع ؾمببوً اًمتل ضمعؾفو  ًمألؾمبوبقمؼمة 

، واًمؼقل سملن شمؼصػمٍ  كقعُ ؛ ( )وشمػضقؾفو قمغم اًمبعض إمؽـيأو  إوىموتوًمتعظقؿ سمعض 

 ًٌ ، وًمؽـ همؾقٍّ  هق طمؽؿ اًمقضمقب كقعُ  ( )سمـػس اًمسبى مـ همػم اقمتبور مو اًمقضمقب صموسم

                                                   

 . يتعومم(: د)و( ط)و( ف)ذم  ( )

 . أي(: ط)و ( ف)ذم  ( )

 . قمبده(: ط)ذم  ( )

 . وهق شمصحقػ. ىمصقر(: ف)ذم  (4)

وهق مذهى اًمؼويض أيب زيد ومـ شموسمعف، وهق اًمؼقل سمقضمقب طمؼقق اهلل شمعومم مجقعًو قمغم اًمصبل مـ ( 3)

بو ًمدومع احلرجطملم ي  .قًمد يمقضمقهبو قمغم اًمبوًمغ، صمؿ سمسؼقـمفو قمـف سمعد اًمقضمقب سمعذر اًمصِّ

 .  43/ اًمتؼقيؿ، : يـظر

أن اًمقضمقب ٓ يثبً إٓ سمعد اقمتدال : وهق اًمذي قمزاه ًمبعض مشوخيف ومل أىمػ قمغم قملم ىموئؾف، ومذهبفؿ( 8)

 . احلول سموًمبؾقغ قمـ قمؼؾ

 . سمعض(: ط)ذم  ( )

  (.ب/ 6 )ف : هنويي(6) 
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 يثبً اًمقضمقب إٓ سمقضمقد سملن سمعد وضمقد اًمسبى واعمحؾ ٓ: ( )اًمطريؼ اًمصحقح أن كؼقل

، ومؽام ٓ ( )سمؾ حلؽؿف، ًمعقـف ( )ن اًمقضمقب همػم مرادٍ ٕ؛ اًمصالطمقي عمو هق طمؽؿ اًمقضمقب

د اًمسبى واعمحؾ ضمِ ومؽذًمؽ ٓ يثبً إذا وُ ، اعمحؾ ( )ضمد اًمسبى سمدونيثبً اًمقضمقب إذا وُ 

ومنن وموئدة  ذم اًمدكقو وٓ ذم أظمرة، ن سمدون احلؽؿ ٓ يؽقن مػقداً وهذا ٕ؛ ( )سمدون طمؽؿف

وذًمؽ سموقمتبور احلؽؿ، وكعـل هبذا ، احلؽؿ ذم اًمدكقو حتؼقؼ معـك آسمتالء، وذم أظمرة اجلزاء

سمف  ( )طمتك يظفر قمـد مبوذة اًمعبد قمـ اظمتقورٍ  إداء ( )ووضمقدإداء، احلؽؿ وضمقب 

ڦ ڦ ڄ چ :، ومقتحؼؼ آسمتالء اعمذيمقر ذم ىمقًمف( )اعمطقع مـ اًمعويص

(  )چ  ھ   ھ  ہ ھچ: اة ذم أظمرة يـبـل قمغم هذا يمام ىمولويمذًمؽ اعمجوز، ( )چڄ
 ؛

                                                   

 . يؼقل(: ط)ذم  ( )

 . مـف(: ف)ذمي، وذم (: ط)سمعدهو ذم  ( )

وهذا اًمؼقل هق آظمتقور إظمػم ًمػخر اإلؾمالم اًمبزدوي سمعد أن يمون قمغم مذهى اًمدسمقد، ومؼول سمعد أن (  )

 وهذا أؾمؾؿ اًمطريؼلم صقرةً ، ًمؽـو شمريمـوه هبذا اًمؼقل اًمذي اظمؽمكوه، وىمد يمـو قمؾقف مدة: )ذيمر ىمقل اًمدسمقد

 . 43 /4دار اًمؽتوب اإلؾمالمل، . ط  أصقل اًمبزدوي مع اًمؽشػ،  (. وطمجيً  وشمؼؾقداً  ًك ومعـ

 . كػس(: ط)سمعدهو ذم  (4)

 . وهق وضمقب إداء: وذم هومش إم. طمؽؿ(: ط)ذم  (3)

 . ووضمقب(: ف)ذم  (8)

 (. أ/ 4 : )سمدايي ( )

 (. ب/   )د : هنويي (6)

 .  مـ أيي : ؾمقرة هقد(  )

 .   مـ أيي : دةؾمقرة اًمسج( 3 )
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مو ًمف ٓ اظمتقور ومقف ًمؾعبد يمام ىموًمقا، وإكام يـول اًمعبد اجلزاء قمغم  ( )ؼمٌ ضماًمقضمقب  وهذا ٕن

، ، ومال جيقز اًمؼقل سمثبقشمف ذقموً اًمقضمقب سمدون طمؽؿف همػم مػقدٍ  ( ) أن، ومتبلمَّ ومقف اظمتقورٌ 

اًمعؿد  ( )وهق-ًمؾؼصوص، واًمسبى  ف ٓ يؽقن مقضمبوً سمـَا إِب ؾ تْ إن ىمَ : وهلذا ىمؾـو

وهق اًمتؿؽـ مـ ، ، وًمؽـ ٓكعدام وموئدة اًمقضمقبواعمحؾ مقضمقدٌ ، مقضمقدٌ  -اعمحض

 .سمحول مـ أن يؼصد ىمتؾ أسمقف ذقموً  ومنن اًمقًمد ٓ يؽقن متؿؽـوً ، آؾمتقػوء

بقت ، وهذا أقمدل اًمطرق، ومػقف اقمتبور اًمسبى ذم صمٓ يثبً اًمقضمقب أصالً : ىمؾـو

مو  إلصمبوت إمروىمد ضمعؾف اًمنمع يمذًمؽ، وومقف اقمتبور ، طمؽؿف اًمقضمقب سمف إذا يمون مقضمبوً 

 .اًمقاضمى سمف قمـ كػسف ( )وإؾمؼوط إداءوهق ًمزوم ، هق طمؽؿ اًمقضمقب سمف

ڱ ڱ چ : فمفر ًمف أن مقضمبفو مو ىمؾـو، ومنكف ىمول إوامرومـ شملمؾ صقغي 

 .ٕداءسموهق إؾمؼوط اًمقاضمى  واإليتوء ، واإلىمومي( )چڱ ں

، ( )چۓ ڭ چ : وىمقًمف، ( )چۀ ہ ہ ہ ہچ : ويمذًمؽ ىمقًمف

 .ذًمؽ إلًمزام ، وإمروإمتوم احلٍ يؽقن إؾمؼوط اًمقاضمى، مبوذة ومعؾ اًمصقم

                                                   

 . ظمؼم(: ط)ذم  ( )

 (. 3  / )ط : هنويي ( )

 . سمدون اًمقاو. هق(: ط)ذم  ( )

 . أو إؾمؼوط(: ط)ذم  (4)

 .  4مـ أيي : ؾمقرة اًمبؼرة( 3)

 . 63 مـ أيي : ؾمقرة اًمبؼرة( 8)

 . 8  مـ أيي : ؾمقرة اًمبؼرة(  )
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ومام يؽقن ، أمو طمؼقق اًمعبود: صمؿ قمغم هذا اًمطريؼ يتبلم اًمتؼسقؿ ذم احلؼقق، ومـؼقل

ًٌ ، يموًمثؿـ ذم اًمبقع، قووً أو قمِ  موً رْ همُ  ( )مـف ؛ ذم طمؼ اًمصبل اًمذي ٓ يعؼؾ وموًمقضمقب صموسم

ن ٕ؛ قمـف سمقًمقف اًمذي هق كوئٌى  إداءوهق وضمقب ، ( )ؾمببف وصمبقت طمؽؿف ( )ًمقضمقد

ًمف أو طمصقل  دون اًمػعؾ، ومنن اعمراد سمف رومع اخلنان سمام يؽقن ضمؼماكوً  ( )اعمؼصقد اعمول هـو

 .وذًمؽ سموعمول يؽقن، وأداء وًمقف يملدائف ذم طمصقل هذا اعمؼصقد سمف، اًمرسمح

ًٌ وإىمورب، يمـػؼي اًمزوضموت اعمئقكي، ف بَ ًمف ؿَم  ( )ؾيً و يمون مـف ِص وم ذم  ومقضمقسمف صموسم

 إىمورب، وذم كػؼي ( )ن ذم طمؼ كػؼي اًمزوضموت معـك اًمعقوقيٕ؛ طمؼف قمـد وضمقد ؾمببف

ؼ قمؾقف سمقصقل يمػويتف إًمقف وذًمؽ سموعمول اًمقسور، واعمؼصقد إزاًمي طموضمي اعمـػَ  ( )مئقكيمعـك 

ومو ، ( () )ؿفؽْ قمـ طُم  ومقف يملدائف، ومعرومـو أن اًمقضمقب ومقف همػم ظمولٍ يؽقن، وأداء اًمقزم 

ومنكف ، (  )ؾ اًمعؼؾ، وذًمؽ يمتحؿّ ًمف ؿمبف اجلزاء ٓ يثبً وضمقسمف ذم طمؼف أصالً  يؽقن صؾيً 

                                                   

 . ومقف: (د)و( ط)و( ف)ذم  ( )

 . ًمقضمقب(: ف)ذم  ( )

 . طمؽؿ(: ف)ذم  ( )

 . هـو اعمول(: د)ذم  (4)

ؾي، سموًمؽن( 3)  . 483: اًمتقىمقػ قمغم مفامت اًمتعوريػ، ص. اًمؼمِّ قمغم همػم ضمفي اًمتعقيض: اًمصِّ

 . اًمػروقي(: ف)ذم  (8)

 (. أ/ 6 )ف : هنويي ( )

 . احلؽؿي(: ط)ذم  (6)

 (. 8  / )ط : هنويي ( )

َيُي، َوقَمؼَ : ىمصد سموًْمَعْؼِؾ هـو( 3 ) ًُ اًْمَؼتِقَؾ اًمدِّ تِل : َأقْمَطْقً ِدَيَتُف، َوِمـْفُ : ْؾ َيُي قَمغَم اًْمَعوىِمَؾِي، َوِهَل اجْلاََمقَمُي اًمَّ اًمدِّ

ضُمؾِ  َيَي َوُهْؿ قَمِشػَمُة اًمرَّ : ذم "قمؼؾ"ويـظر مودة . "قمؼؾ"اعمغرب ذم شمرشمقى اعمعرب، مودة . شَمْغَرُم اًمدِّ

= 

تمسٍن 

الحمىق 

 تالٌسثح

 للصثً

الذي ال 

 ٌعمل
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 ُص تَ قمغم يد اًمظومل، وهلذا خُي  وإظمذاجلزاء قمغم شمرك طمػظ اًمسػقف  ( )وًمؽـفو شمشبف، صؾيٌ 

ومال يثبً ذًمؽ ذم طمؼ اًمصبل ، هذا احلػظ دون اًمـسوءسمرضمول اًمعشػمة اًمذيـ هؿ مـ أهؾ 

 .أصالً 

ٓ يثبً وضمقسمف  ( )سمطريؼ اًمغرامي ( )أو ( )سمطريؼ اًمعؼقسمي مو يؽقن ضمزاءً  ( )ويمذًمؽ

 .اًمقضمقب ذم طمؼف ( )ٓكعدام مو هق طمؽؿ؛ ( )ذم طمؼف أصالً 

 سموهلل ذم طمؼ اًمصبل اًمذي ٓ يعؼؾ ٓ اإليامنوضمقب : ومـؼقل، وملمو ذم طمؼقق اهلل

ذم  أو وضمقداً  وضمقسموً  إداءوذًمؽ ، حلؽؿ اًمقضمقب إهؾقيٓكعدام ف؛ يؿؽـ اًمؼقل سم

، سموًمقضمقب هـو إٓ كظػم اًمؼقل سموًمقضمقب سموقمتبور اًمسبى سمدون اعمحؾ طمؼف، ومام يمون اًمؼقل

 .يمام ذم طمؼ اًمبفوئؿ وذًمؽ ٓ جيقز اًمؼقل سمف

ن طمؽؿ اًمقضمقب ٓ ٕ؛ ( )ويمذًمؽ اًمعبودات اعمحضي، اًمبدين واعموزم ذم ذًمؽ ؾمقاءٌ 

يتحؼؼ ذم مبوذهتو  ومال يثبً اًمقضمقب، وسمقوكف أن اًمقضمقب أومعوٌل ، يثبً ذم طمؼف سمحول

                                                   

 . اًمعلم؛ مجفرة اًمؾغي؛ خمتور اًمصحوح

 . ؿمبف(: ط)ذم  ( )

 (. ب/ 4 : )سمدايي(  )

 . يموًمؼتؾ ٕضمؾ اًمردة(: د)و( ط)و( ف)سمعدهو ذم (  )

 (. ط)ؾموىمط مـ . أو: ىمقًمف( 4)

 . يموًمعؼؾ(: د)و( ط)و( ف)سمعدهو ذم ( 3)

؛ اًمتؼرير  3 /4دار اًمؽتوب اإلؾمالمل، . ؛ اًمبزدوي مع اًمؽشػ، ط434/ اًمتؼقيؿ، : يـظر( 8)

 . 88 / واًمتحبػم، 

 . اًمقضمقبطمؼ (: ف)ذم (  )

؛ اًمتقوقح مع  4 /4دار اًمؽتوب اإلؾمالمل، . ؛ اًمبزدوي مع اًمؽشػ، ط434/ اًمتؼقيؿ، : يـظر( 6)

= 

ال ٌجة 

اإلٌواى على 

الصثً الذي 

 ال ٌعمل

العثاداخ 

الوحضح ال 

تجة على 

 الصثً
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معـك آسمتالء وشمعظقؿ طمؼ اهلل شمعومم، وٓ شمصقر ًمذًمؽ مـ اًمصبل اًمذي ٓ يعؼؾ سمـػسف، 

 وسمؿثؾف ٓ، سمغػم اظمتقوره ضمؼماً  ( )ن صمبقت اًمقٓيي قمؾقف يؽقنٕ؛ وٓ حيصؾ ذًمؽ سملداء وًمقف

يمون يتبلم سمف  ،، ومؾق ضمعؾـو أداء اًمقزم يملدائف ومقام هق موزمٌّ وٓ طمؽامً  طمؼقؼيً  يصػم هق متؼرسموً 

ٓ يثبً ذم طمؼف  ( )أن اعمؼصقد هق اعمول ٓ اًمػعؾ، وذًمؽ ممو ٓ جيقز اًمؼقل سمف، ومؾفذا

صمؿ ؾمؼقط ، وضمقب اًمصالة واًمزيموة واًمصقم واحلٍ، يؼرره أكف ًمق يمون اًمقضمقب صموسمتوً 

 مـف يمون ممديوً  إداءإذا اشمػؼ : ًمؽون يـبغل أن يؼول، ( )وباًمصِّ  ًمعذر؛ دومع احلرجًم؛ احلؽؿ

ى واجلؿعي ذم طمؼ اعمسوومر، ومنكف إذا أدّ ، يمصقم اًمشفر ذم طمؼ اعمريض واعمسوومر، ًمؾقاضمى

ًمؾقاضمى، وإن شمصقر مـف مو هق  ممديوً  ( )وسموٓشمػوق ٓ يؽقن هق، ًمؾقاضمى ديوً ميمون م

ًٍ ريمـ هذه اًمعبودات، ومعر  .أصالً  ومـو أن اًمقضمقب همػم صموسم

 .ًمرضمحون معـك اًمعبودة واًمؼرسمي ومقفو؛ ويمذًمؽ ىمول حمؿد ذم صدىمي اًمػطر

ذم  ( )ومقثبً اًمقضمقباعمئقكي، ومقفو معـك : وىمول أسمق طمـقػي وأسمق يقؾمػ رمحفام اهلل

وآظمتقور اًمؼوس اًمذي ، وهق إداء مـ موًمف سموقمتبور إهؾقي اًمؼوسة، ( )طمؼف سمحؽؿف

 .ٓ سموظمتقوره وإن يموكً اًمقٓيي قمؾقف صموسمتيً  ،سمقاؾمطي اًمقزم مضوومًو إًمقفيؽقن 

                                                   

 . 8  / اًمتؾقيح، 

 (. أ/4  )د : هنويي( ) 

 . وهلذا(: ف)ذم (  )

 . سمعذر اًمصبل(: ط)ذم (  )

 . اًمصبل: أي( 4)

 (.    / )ط : هنويي (3)

قمدم وضمقب صدىمي اًمػطر قمغم اًمصبل مـ موًمف،  :هى حمؿدمذو. اهـ.اًمقضمقب: أي: ذم هومش إم( 8)

= 
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 سموب أهؾقي أدمل ًمقضمقب احلؼقق ًمف وقمؾقف

وهق إداء ، و هق طمؽؿ اًمقضمقبومنن وضمقهبام قمؾقف عمِ ،  واخلراجنْم ويمذًمؽ اًمعُ 

، ؛ ومنن معـك اًمؼرسمي ذم ذًمؽ همػم مؼصقدٍ اعمئقكوتمؼومف ذم أداء  ( )سموًمقزم اًمذي هق ىموئؿٌ 

وأداء اًمقزم  ،فمفر أن اعمول هق اعمؼصقد ومقف ،صقداً وإذا ظمرج معـك اًمؼرسمي مـ أن يؽقن مؼ

 .ذم ذًمؽ يملدائف

يمون  ( )ومو، ومال يثبً وضمقهبو ذم طمؼف أصاًل، مو يمون هلل ظموًمصوً ، وأمو اًمعؼقسموت

، ( )، وًمقس اًمقضمقب كظػم احلرمي( )ومقام ؾمبؼ ( )خمتؾطًو سمحؼ اًمعبود، قمغم مو سمقـو ذم شمؼسقؿف

يـبغل أن  ( )حلؽؿ احلرمي، وموًمقضمقب ( ) سمعد أهؾقتفمو يمون إٓ ومنن صمبقت احلرمي ذم طمؼف

 .يؽقن سمؿثوسمتف

إن اًمؽوومر ٓ يؽقن أهاًل ًمقضمقب طمؼقق اهلل شمعومم اًمثوسمتي : وهذا كظػم مو ىمؾـو

ٕداء هذه اًمقاضمبوت مع اإلسار قمغم  سموخلطوب قمؾقف مـ اًمعبودات؛ ٕكف ًمقس سملهؾٍ 

قؾ اًمثقاب سمف ذم أظمرة، ومال يثبً وهق ك، عمو هق وموئدة إداء اًمؽػر، وٓ هق أهٌؾ 

                                                   

 . ودمى قمـد اإلموم وأيب يقؾمػ

؛ آظمتقور، 3/ ؛ سمدائع اًمصـوئع، 8 / ؛ اعمبسقط ًمؾؿصـػ، 33 / اعمبسقط ًمؾشقبوين، : يـظر 

 /   .   

 (. ب/ 6 )ف : هنويي ( )

 (. أ/ 4 : )سمدايي ( )

 . شمؼسقؿ(: ط)ذم  ( )

  .8  : ص. ىمريبوً  (4)

 . أي طمرمي اعمصوهرة: ذم هومش إم( 3)

 . وًمقس اًمقضمقب كظػم احلرمي ذم طمؼف إٓ سمعد أهؾقتف(: ط)ضموءت اًمعبورة ذم ( 8)

 . واًمقضمقب(: ط)و( ف)ذم  ( )
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 ًٌ ًمقضمقد ؛ ( )ذم طمؼف اًمقضمقب ذم طمؼف أصاًل سمخالف احلرموت، ووضمقب اإليامن صموسم

وهق وضمقب إداء وحتؼؼ إداء مـف، وٓ جيقز إصمبوت وضمقب اًمعبودات ذم ، ( )طمؽؿف

ـول  يُ اًمذي هق احلؽؿ؛ ٕن اإليامن هق إصؾ ومقام ( )طمؼف سمنمط شمؼديؿ اإليامن قمغم إداء

 .ًمغػمه ( )عؾ ذـمًو مؼتًه سمف اًمػقز واًمسعودة إسمديي ذم اًمدكقو وأظمرة، ومال جيقز أن جُي 

؛ ٕن ( )ٓ يؾزمف ىمضوء مو مه، إذا سمؾغ اًمصبل ذم سمعض اًمشفر: وقمغم هذا ىمؾـو

وهق وضمقب إداء ذم احلول أو ذم اًمثوين ، ٓكعدام طمؽؿف؛ اًمقضمقب مل يؽـ صموسمتًو ذم طمؼف

                                                   

اشمػؼ قمومي احلـػقي مع ؾموئر اًمعؾامء ذم أن اًمؽػور خموـمبقن سملصؾ اإليامن سمعد سمؾقغ اًمدقمقة، واظمتؾػقا ذم (  )

عي يموًمعبودات واعمحرموت، ومعومي مشويخ احلـػقي اًمعراىمقلم واومؼقا اجلؿفقر ذم خموـمبتفؿ سمػروع اًمنمي

إهنؿ ٓ خيوـمبقن سموًمعبودات، وخيوـمبقن سموعمعومالت : أهنؿ خموـمبقن هبو، وقمومي اًمبخوريلم ىموًمقا

واعمحرموت، وواومؼفؿ اًمدسمقد واعمصـػ وومخر اإلؾمالم اًمبزدوي، ومول إًمقف اًمسؿرىمـدي ذم اعمقزان، 

 . وًمؾؿسلًمي شمػريعوت أظمرى. اًمبخوري ذم اًمؽشػ واظمتوره

دار اًمؽتوب اإلؾمالمل، . أصقل اًمبزدوي مع اًمؽشػ، ط: اعمسلًمي وشمػريعوهتو وإىمقال ومقفوذم يـظر 

: ؛ ذح شمـؼقح اًمػصقل، ص34 / ؛ مقزان إصقل،   : ص اًمعؾؿقي. ط؛ اعمستصػك،  4 /4

؛ ذح 66/ ؛ اًمتؼرير واًمتحبػم، 4  / ؛ اًمبحر اعمحقط،   4/ ؛ اًمتقوقح مع اًمتؾقيح،  8 

 .    / ؛ ومقاشمح اًمرمحقت،  33/ اًمؽقيمى، 

 . طمؽؿ(: ط)ذم  ( )

 . اعمراد(: ف)ذم  ( )

 . مؼتضقوً (: ط)ذم  (4)

؛  6/ ؛ اعمبسقط ًمؾؿصـػ،    / ؛ أطمؽوم اًمؼرآن ًمؾجصوص، 3  / اعمبسقط ًمؾشقبوين، : يـظر( 3)

 .  6/ سمدائع اًمصـوئع، 
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ومؾؿ يثبً اًمقضمقب أصاًل، طمتك ًمق أدى ذم احلول أو ، يؾحؼف مـ احلرج ذم ذًمؽ وسموقمتبور م

 .ٓ ممديًو ًمؾقاضمى سمعد اًمبؾقغ يمون متـػاًل اسمتداءً 

أو زائدًا قمغم اًمققم واًمؾقؾي ذم ، ويمذًمؽ اجلـقن إذا امتد طمتك يمون مستققمبًو ًمؾشفر

ٓكعدام أهؾقتف ؛ ذم طمؼفيؾزمف اًمؼضوء؛ ٕن اًمقضمقب مل يؽـ صموسمتًو  ومنكف ٓ، طمؽؿ اًمصالة

دون ذًمؽ يمون  ( )يمون ( )حلؽؿ اًمقضمقب سمسبى احلرج اًمذي يؾحؼف ذم ذًمؽ، وإذا

وهق سمعد  ( )وهق إداء ذم احلول إن شمصقر أو ذم اًمثوين، طمؽؿف ( )ًمقضمقد؛ اًمقضمقب صموسمتوً 

دًيو يمون مم، ومل يتـوول ؿمقًئو طمتك مه اًمققم َـّ صمؿ ضُم ، اإلوموىمي، طمتك إذا كقى اًمصقم سموًمؾقؾ

صمبً اًمقضمقب ذم طمؼف  ( )وًمؾػرض، ويؾزمف اًمؼضوء إذا مل يستققمى اجلـقن اًمشفر يمؾف عمَّ 

 .( )طمرٍج  ( )إذ ًمقس ومقف يمثػم ؛سموقمتبور طمؽؿف

ًٌ ، ويمذًمؽ اًمصقم ذم طمؼ احلوئض  وهق إداء ذم، ًمقضمقد طمؽؿف ومنن اًمقضمقب صموسم

ًٍ ، ووضمقب اًمصالة ذم طمؼِّ مـ همػم طمرٍج  ( )اًمثوين دام طمؽؿف وهق إداء ٓكع؛ فو همػم صموسم

 .و يؾحؼفو ومقف مـ احلرجذم اًمثوين عمِ 

                                                   

 . وإن(: د)و( ط)و( ف)ذم  ( )

 . اجلـقن: أي(  )

 (. 6  / )ط : هنويي ( )

 . اًمقىمً اًمثوين: أي( 4)

 . يمام(: ط)ذم  (3)

 . يمبػم(: ط)و( ف)ذم  (8)

 . 66/ ؛ سمدائع اًمصـوئع، 33 / ؛ حتػي اًمػؼفوء،  6/ اعمبسقط ًمؾؿصـػ، : يـظر. ظموًمػفؿ زومر(  )

 (. ب/4  )د : هنويي (6)



 

 

766 
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ًٌ  ويمذًمؽ ذم طمؼِّ  وهق ، ًمقضمقد طمؽؿف؛ اًمصقم واًمصالة ( )ذم اًمـوئؿ اًمقضمقب صموسم

 .طمرٍج  ( )إذ ًمقس ومقف يمبػم؛ اًمؼضوء سمعد آكتبوه

 مٍ إذا مل يزد قمغم يق ( )ويمذًمؽ ذم طمؽؿ اًمصالة، واعمغؿك قمؾقف ذم طمؽؿ اًمصقم يمذًمؽ

ٓكعدام طمؽؿف؛ ومعرومً أكف ؛ ( )طمؼف ( )زاد قمغم ذًمؽ مل يثبً اًمقضمقب ذم ، ومننْ ( )وًمقؾيٍ 

 .قمغم اًمطريؼ اًمذي اظمؽمكوه احلؼقق يمؾفو مستؼقامً  ُج رّ خُت 

 .سمؼل اًمؽالم ذم وضمقب اإليامن قمغم اًمصبل اًمعوىمؾ اًمذي يصح مـف إداء

؛ ذم طمؼفيؼقل سموًمقضمقب  -رمحف اهلل- ( )يمون ؿمقخـو اإلموم: ىمول ريض اهلل قمـف

، وإداء اًمذي هق ى مـف يؽقن ومرووً وهق إداء، واعممدَّ ، ًمقضمقد اًمصالطمقي سمحؽؿف

مو يؽقن ومقف إؾمؼوط اًمقاضمى؛ أٓ شمرى أكف ًمق آمـ ذم هذه احلوًمي مل يؾزمف دمديد  ومرٌض 

مو هق  ؛ وهذا ٕنغراإلىمرار سمعد سمؾقهمف؛ ومعرومـو أن أداء اًمػرض ىمد حتؼؼ مـف ذم طموًمي اًمصِّ 

إذا امتـع  يبؼك قمؾقف شمبعيٌ  ًمف، وهق أن ٓ ب ذم اًمعبودات ٓ يثبً ذم طمؼف كظراً طمؽؿ اًمقضمق

                                                   

 . ؼطم(: د)و( ط)و( ف)سمعدهو ذم  ( )

 . يمثػم(: د)ذم  ( )

 (. أ/64 )ف : هنويي ( )

، سمسـده قمـ اسمـ قمؿر ريض اهلل قمـفام، (64 / )ًمعؾف يشػم إمم مو رواه حمؿد سمـ احلسـ ذم يمتوب أصمور ( 4)

وسمف كلظمذ طمتك ُيغؿك قمؾقف أيمثر مـ ذًمؽ، وهق : ىمول حمؿد. يؼيض: أكف ىمول ذم اعمغؿك قمؾقف يقمًو وًمقؾيٍ 

؛ احلجي قمغم أهؾ اعمديـي،  6 : أصمور ٕيب يقؾمػ، سمرىمؿ: خُمّرج يمذًمؽ ذموهق . ىمقل أيب طمـقػي

 / 36 . 

 (. ب/ 4 : )سمدايي( 3)

 . مراضمع مسلًمي اعمجـقن اًمسوسمؼي: يـظر( 8)

 . ؿمؿس إئؿي احلؾقاين(: ط)ذم سمعدهو (  )

هسألح 

وجىب 

اإلٌواى على 

الصثً 

 العالل
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ًمق  ،يصح مـف إداء مـ إداء عمو يؾحؼف ومقف مـ اعمشؼي، وذم اإليامن سمعد مو صور سمحولٍ 

ـول سملداء ػ مو يُ عْ ـول سملداء اًمقاضمى ِو أصمبتـو اًمقضمقب ذم طمؼف اكتػع سمف؛ ومنن اجلزاء اًمذي يُ 

 ( )واًمدًمقؾ قمؾقف أكف ًمق، ومؿـ هذا اًمطريؼ يثبً طمؽؿ اًمقضمقب ذم طمؼف، ٍى مو ًمقس سمقاضم

، وًمق مل ( )ق سمقـفامػرّ ومنكف يُ ، وأسمك هق اإلؾمالم سمعدمو قمرض قمؾقف اًمؼويض، أؾمؾؿً امرأشمف

 .مل يػرق سمقـفام إذا امتـع مـف ،يثبً طمؽؿ اًمقضمقب ذم طمؼف

ًٍ  ( )قمـدي أن اًمقضمقب وإصح: ىمول ريض اهلل قمـف  وإن  ذم طمؼف ( )همػم صموسم

وصحي ، ( )داء مـفٕاح صحَّ ، ومنن سموقمتبور قمؼؾف يُ ( )مو مل يعتدل طموًمف سموًمبؾقغ ،قمؼؾ

، ومعرومـو هبذا أن إداءوٓ شمستدقمل يمقكف واضمى ، شمستدقمل يمقن احلؽؿ منموقموً  إداء

أن اًمقضمقب ٓ  ( )وىمد سمقـو، ذم طمؼف معدومٌ  -إداءوهق وضمقب -طمؽؿ اًمقضمقب 

 ىى يؽقن اعممدَّ إٓ أكف إذا أدَّ ، سمدون طمؽؿ اًمقضمقب سبى واعمحؾِّ يثبً سموقمتبور اًم

                                                   

 . ًمق أكف(: د)و( ف)ذم (  )

 . إٓ قمـد أيب يقؾمػ ومال يػرق سمقـفام طمتك يدرك(  )

 . 33 : ؛ إؿمبوه واًمـظوئر ٓسمـ كجقؿ، ص  / ؛ اجلقهرة اًمـػمة، 43 / اعمحقط اًمؼمهوين، : يـظر 

 . أكف(: ط)ذم (  )

 (.    / )ط : هنويي (4)

ظموًمػ اعمصـُػ رمحف اهلل ذم هذا اًمؼقل ؿمقَخف احلؾقاين يمام ذيمر، ويمذًمؽ اًمؼويض اًمدسمقد وومخر ( 3)

 . اإلؾمالم اًمبزدوي وهمػمهؿ

؛ اًمتؼرير  4 / دار اًمؽتوب اإلؾمالمل، . ؛ اًمبزدوي مع اًمؽشػ، ط434/ اًمتؼقيؿ، : يـظر

 .  8 / واًمتحبػم، 

 . مـف إداء(: د)ذم ( 8)

  .   : ص. ىمريبوً (  )

اختٍار 

الوصٌف فً 

هسألح إٌواى 

الصثً 

 العالل
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وإكام مل إداء،  ( )مؼته صور مو هق طمؽؿ اًمقضمقب مقضمقداً  إداءن سمقضمقد ٕ؛ ومرووً 

( )إداءسمؿؼته  ومنذا صور مقضمقداً ، ٓكعدام احلؽؿ؛ يؽـ اًمقضمقب صموسمتوً 
ى يمون اعممدَّ  

ًٍ ومنن وضمقب اجلؿ، ، سمؿـزًمي اًمعبدومرووً  ن ًمف ذِ أَ  ( )، طمتك إكف وإنعي ذم طمؼف همػم صموسم

ى ى يمون اعممدَّ ي، وًمؽـ إذا أدَّ أو طمرض اجلومع مع اعمقمم يمون ًمف أن ٓ يمدِّ ، اعمقمم

، وإكام مل يؽـ إداءسمؿؼته  ن مو هق طمؽؿ اًمقضمقب صور مقضمقداً ٕ؛ ( )ومرووً 

 .ٓكعدام طمؽؿف؛ اًمقضمقب صموسمتوً 

مل  مع أن وضمقب اجلؿعي، ( )ًمؾػرض ون ممديوً ويمذًمؽ اعمسوومر إذا أدى اجلؿعي يم

 .( )واهلل أقمؾؿ. سموًمطريؼ اًمذي ذيمركو إداءذم طمؼف ىمبؾ  يؽـ صموسمتوً 

                                                   

 . سمؿؼته(: ط)ذم (  )

مو : ىمول أسمق اًمقوموء رمحف اهللؾمؼٌط سمؿؼدار ؾمطر شمؼريبًو، واؾمتدريمف اعمحؼؼ مـ يمشػ إهار، (: ط) ذم(  )

. علم، زيودة زدكوهو مـ يمشػ إهار كوىماًل قمـ اإلموم اًمنظمز، وهق هـو ؾموىمٌط مـ إصقلسملم اعمرسم

 (. د)و( ف)مو ؾمؼط مـ أصقًمف مقضمقٌد ذم إم وذم : ىمؾً

 . إن(: ط)ذم (  )

 . 8  /4؛ مبسقط اعمصـػ،    / ؛ أطمؽوم اًمؼرآن ًمؾجصوص،  6 / اعمبسقط ًمؾشقبوين، : يـظر( 4)

؛  3 / ؛ سمدائع اًمصـوئع،    / اعمبسقط ًمؾؿصـػ، : يـظر. زومر سملهنو ٓ دمزيف كؼؾ اعمصـػ ظمالف( 3)

 .  8/ اعمحقط اًمؼمهوين، 

ًٍ ذم . واهلل أقمؾؿ: ىمقًمف( 8)  (. ف)همػم مثب
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 إداءذم سمقون أهؾقي  ومصؾ

 ومصؾ سمقون أهؾقي إداء 

، وذًمؽ ( )وموًمؼوسة سموقمتبور ىمقة اًمبدن، ( )ويمومؾيٌ  ( )ىموسةٌ  :كققمون إهؾقي ( )هذه

ومنكف سمؿـزًمي اًمصبل مـ طمقٌ ، ىمبؾ أن يبؾغ، أو اعمعتقه سمعد اًمبؾقغمو يؽقن ًمؾصبل اعمؿقز 

 .وٓ طمؽامً  وًمقس ًمف صػي اًمؽامل ذم ذًمؽ طمؼقؼيً ، إن ًمف أصؾ اًمعؼؾ وىمقة اًمعؿؾ سموًمبدن

                                                   

 . ىمول ريض اهلل قمـف(: ط)ىمبؾفو ذم (  )

ؿعتقه ًمؼصقر ذم قمؼؾف، أهؾقي إداء اًمؼوسة، شمثبً ًمؾصبل إذا سمؾغ ؾمـ اًمتؿققز إمم مرطمؾي اًمبؾقغ، وشمثبً ًمؾ(  )

أي أكف : ومقصح مـفام أداء احلؼقق، ؾمقاء مو شمعؾَّؼ سمحؼقق اهلل شمعومم أو طمؼقق أدمقلم، ومعـك يمقهنو ىموسة

ومال جيى قمؾقف، وًمؽـف يصح مـف، يموإليامن وؾموئر اًمعبودات، وأمو ذم سموب اعمعومالت اعموًمقي ، همػم خموـمى سموٕداء

 : اًمعؾامء إمم صمالصمي أىمسوموؾموئر اًمعؼقد واًمتٍموموت، ومقؼسؿفو 

شمٍموموت كوومعي كػعًو حمضًو، وهذه شمصح مـف وشمـػذ، يمؼبقل اهلبوت واًمصدىموت وكحقهو، وٓ ُيشؽمط : إول

 . ومقفو إذن اًمقزم أو اًمقيص

شمٍموموت وورة رضرًا حمضًو، يمفبتف أو وصقتف أو ـمالىمف، وكحق ذًمؽ ممو يعقد قمؾقف سموًمرضر أو اًمغبـ : اًمثوين

 . ه سموـمؾي وٓ شمؼبؾ اإلضموزة مـ اًمقزم وٓ همػمهواخلسورة، ومفذ

شمٍموموت مؽمددة سملم اًمـػع واًمرضر، يموًمبقع واًمنماء واإلضمورة وكحقهو ممو حُيتؿؾ أن يؽقن مػقدًا أو : اًمثوًمٌ

 . همػم مػقد، وهذا اًمـقع ٓ يبطؾ سمطالكًو مطؾؼًو، سمؾ يؽقن متقىمػًو قمغم إضموزة اًمقزم

؛ اًمتقوقح مع   8 /4؛ اًمقاذم ًمؾسغـوىمل، 46 /4ًمؽتوب اإلؾمالمل، دار ا. اًمبزدوي مع اًمؽشػ، ط: يـظر

: ؛ أصقل اًمػؼف ٕيب زهرة، ص 3 / ؛ شمقسػم اًمتحرير، 86 / ؛ اًمتؼرير واًمتحبػم، 6  / اًمتؾقيح، 

 . 3  : طمسلم اجلبقري، ص. ؛ قمقارض إهؾقي، د  : زيدان، ص .ضمقز ذم أصقل اًمػؼف، د؛ اًمق66 

، وهل شمثبً ًمإلكسون قمـد يمامل اًمعؼؾ سموًمبؾقغ سموًمـسبي ًمؾتؽؾقػوت اًمنمقمقي، وسموًمبؾقغ مع أهؾقي إداء اًمؽومؾي(  )

اًمرؿمد سموًمـسبي ًمؾؿعومالت اعموًمقي، ويصػم أهاًل ًمتقضمف اخلطوب إًمقف، وُيطوًمى سملداء اًمعبودات ومجقع اًمتؽوًمقػ 

 . وشمف اعمقضمبي ًمؾعؼوباًمنمقمقي، وشمصح مـف مجقع اًمعؼقد واًمتٍموموت، وُيماظمذ قمغم أومعوًمف وأىمقاًمف وشمٍموم

 . اعمراضمع اًمسوسمؼي: يـظر

 (. أ/44 : )سمدايي (4)

أهلٍح 

األداء 

 ًىعاى
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وذًمؽ يؽقن سموًمعؼؾ، وىمدرة ، ىمدرة ومفؿ اخلطوب: قمغم ىمدرشملم ( )بتـكواًمؽومؾي شمُ 

 .اًمعؿؾ سمف وذًمؽ سموًمبدن

وشمقضمف  إداءوضمقب : ، وقمغم اًمؽومؾيإداءصحي : اًمؼوسة إهؾقيبتـك قمغم صمؿ يُ 

وىمبؾ اًمتؿققز ، ( )چۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈچ : ن اهلل شمعومم ىمولٕ؛ اخلطوب سمف

وىمد كػك ، طوقكف شمؽؾقػ مو ٓ يُ ٕسموٕداء؛ اًمتؽؾقػ  إلصمبوتٓ وضمف  إداءواًمتؿؽـ مـ 

أن يؽقن قمغم  ( )وهق، عقمغم اًمقضمف اعمنمو ًمألداءاهلل شمعومم ذًمؽ هبذه أيي، وٓ شمصقر 

 إداءـ مـ ـؽـؿـؾ واًمتـؼـؾ اًمعـقد أصـعد وضمـومم، وسمـرب إمم اهلل شمعـؼـد اًمتـصـىم

ڍ ڍ ڌ ڌ چ : وممـاهلل شمع ( )ولـ، وىمرٌج ـطم إداءزام ـوًمف ذم إًمـؿـؾ يمـبـىم

ک ک  ( )ک ( )ژ ڑ ڑچ : وممـشمع ولـوىم ،( )چڎ ڎ ڈ 

                                                   

 (. ب/64 )ف : هنويي ( )

 (. أ/3  )د : وهل هنويي. 68 مـ أيي : ؾمقرة اًمبؼرة(  )

 (.  4 / )ط : هنويي ( )

 . سمدون اًمقاو. ىمول(: د)و( ط)ذم  (4)

 . 8مـ أيي : ؾمقرة اعموئدة( 3)

اًمعفد واعمقثوَق اًمذي يمون أظمذه قمغم سمـل : اإلس: وذم يمتى اًمتػسػم. ؾ اًمثؼقؾاحِلؿْ : ذم هومش إم( 8)

 . اًمثَِّؼؾ: اًمتشديد، وىمقؾ: إهائقؾ سموًمعؿؾ سمام ذم اًمتقراة، وىمقؾ

 . 33 / ؛ أطمؽوم اًمؼرآن ًمؾؼرـمبل،  6 / ؛ معومل اًمتـزيؾ ًمؾبغقي، 88 /  شمػسػم اًمطؼمي، : يـظر 

 . اعمراضمع اًمسوسمؼي: يـظر. إصمؼول: يمتى اًمتػسػم، إهمالل وذم. وىميإطمؽوم اًمش: أي: هومش إم ذم(  )
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واحلرج مو ٓ  ( )اإلساًمعؼؾ مـ معـك  ( )ىمبؾ يمامل إداءوذم إًمزام ظمطوب  ،( )چک

 .خيػك

  ،( )عرف سموًمعقونصمؿ أصؾ اًمعؼؾ يُ 

                                                   

 .  3 مـ أيي : ؾمقرة إقمراف(  )

 . إيمامل(: ط)و( ف)ذم ( ) 

 . اإلرضار(: ط)ذم  ( )

 . أصمور وإومعول اًمتل يليت هبو قمغم وضمف اًمعؼؾ: اعمراد مـ اًمعقون هـو: ذم هومش إم( 4)

ِذي ُيشُد سمف، ومـف اًْمَعْؼُؾ؛ ٕكف : قَمَؼَؾ اًمبعػم قَمْؼاًل : ؼولاعمـع، يُ : واًمَعْؼُؾ ًمغيً   ُه سمِوًْمِعَؼوِل، وهق احْلَبؾ اًمَّ ؿَمدَّ

 . يؿـع صوطمبف مـ اًمعدول قمـ ؾمقاء اًمسبقؾ

 . اعمغرب ؛ مشورق إكقار؛ اًمتعريػوت ًمؾجرضموين؛ شموج اًمعروس: ذم "قمؼؾ  "يـظر مودة 

اظمتالٌف يمبػٌم، وًمف شمعريػوت يمثػمة قمـد اًمػؼفوء وإصقًمقلم وأهؾ وأمو ذم آصطالح، ومؼد وىمع ومقف        

 اًمؼؾُى قمـد كقٌر ذم اًمصدر سمف ُيبٍِْمُ : اًمعؼؾ: اعمـطؼ وقمؾامء اًمؽالم واًمػالؾمػي، وىمد قمرومف اعمصـػ سمؼقًمف

 ٓ يؿؽـ أن حُيد سمحدٍّ واطمد؛ ٕن اؾمؿ اًمعؼؾ مشؽمك ُيطؾؼ قمغم: وىمول اإلموم اًمغزازم. اًمـَّظر ذم احلجٍ

 : قمدة معون

إـمالىمف قمغم اًمقصػ اًمذي يػورق اإلكسون سمف ؾموئر اًمبفوئؿ، وهق اًمذي اؾمتعد سمف ًمؼبقل اًمعؾقم : إول

 . اًمـظريي

إـمالىمف قمغم سمعض اًمعؾقم اًمرضوريي، يمعؾؿ اًمطػؾ اعمؿقز سمجقاز اجلوئزات واؾمتحوًمي : اًمثوين

 . اعمستحقالت، يمعؾؿف سملن آصمـلم أيمثر مـ اًمقاطمد

ومـ ٓ ، قموىمؾ قمـفؼول يٌ ، طمـؽتف اًمتجورب ـْ ؿَ ، ومستػود مـ اًمتجوربقمؾقم شمُ  قمغم إـمالىمف: اًمثوًمٌ

 . ل قمـف ضموهؾؼوومقُ ، يتصػ هبذه اًمصػي

إـمالىمف قمغم مو يقصؾ إمم صمؿرة معرومي قمقاىمى إمقر، سمؼؿع اًمشفقات اًمداقمقي إمم اًمؾذات : اًمراسمع

 . قموىمال ومنذا طمصؾً هذه اًمؼقة ؾمؿل صوطمبفو. اًمعوضمؾي اًمتل شمعؼبفو اًمـدامي

= 
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عرف سمف ويَ ، مو يؽقن أكػع ًمديف ( )خيتور اعمرء ذم أمر دكقوه وآظمرشمف ( )سملن ( )وذًمؽ

عرف سموًمتجرسمي وآمتحون، وسمعد اًمؽمىمل ومقام يلشمقف ويذره، وكؼصوكف يُ  إمرمستقر قموىمبي 

يتعذر  أطمقال اًمبنم ذم صػي اًمؽامل ومقف قمغم وضمفٍ  ( )يتػووت اً قمـ درضمي اًمـؼصون فموهر

ذم  مؼوم يمامل اًمعؼؾ طمؼقؼيً  ،اًمقىمقف قمؾقف، وملىموم اًمنمع اقمتدال احلول سموًمبؾقغ قمـ قمؼؾٍ 

تقهؿ وضمقده ىمبؾ اًمعبود، صمؿ صور صػي اًمؽامل اًمذي يُ  قمغم شمقسػماً ؛ سمـوء إًمزام اخلطوب قمؾقف

                                                   

ومالن : ومقؼول. وهل هقئي حمؿقدة ًمإلكسون ذم طمريموشمف ويمالمف. إـمالىمف قمغم اهلدوء واًمقىمور: اخلومس

 . قمـده هدوء ورزاكي: أي. قموىمؾ

مع شمصقري اًمؼوس أكف ٓ داقمل ًمف؛ ٕكف ُيشبف ، إصقًمقلم يمثرجموراة ٕ إكام ذيمرت شمعريػ اًمعؼؾو

دار اًمؽتوب . ، وًمذًمؽ ىمول اًمبخوري ذم اًمؽشػ، طومال يؿؽـ اًمقىمقف قمغم موئقتف ويمـفف. اًمروح

 : آظمتالف ذم اًمعؼؾ ىمبؾ اًمنمع وسمعده؛ وهلذا ىمول سمعضفؿ اًمـوُس  رَ ثَ يمْ أَ  (: )4  / )اإلؾمالمل 

 (. حمصؾ  كظر هؾ ضمقاٌب اقمـ اًمعؼؾ و. . . ؾمؾ اًمـوس إن يموكقا ًمديؽ أومووالً                             

 (. إن ومقف أًمػ ىمقل: ويمُثر آظمتالف ومقف طمتك ىمقؾ(: )3  / )قط وىمول اًمزريمٌم ذم اًمبحر اعمح

؛ اًمتؾخقص ذم أصقل اًمػؼف ًمؾجقيـل،  6/ اًمعدة ٕيب يعغم، : ويـظر ذم شمعريػوت اًمعؼؾ وأىمسومف

دار اًمؽتى . ؛ ىمقاـمع إدًمي، ط4  / دار اًمؽتوب اإلؾمالمل، . ؛ اًمبزدوي مع اًمؽشػ، ط 3 / 

دار . ؛ اعمسّقدة، ط6  / ؛ إطمقوء قمؾقم اًمديـ، 3 : اًمعؾؿقي، ص. ط؛ اعمستصػك،   / اًمعؾؿقي، 

؛ اًمتحبػم ذح 83 / ؛ اًمتؼرير واًمتحبػم، 3  / ؛ اًمبحر اعمحقط، 338: اًمؽتوب اًمعريب، ص

 . 3  : طمسلم اجلبقري، ص. ؛ قمقارض إهؾقي، د  / ؛ ذح اًمؽقيمى، 33 / اًمتحرير، 

 . كحق(: ط)سمعدهو ذم  ( )

 . أن :ذم سمؼقي اًمـسخ ( )

 . وأظمراه(: ط)ذم  ( )

 . شمتػووت(: ط)ذم  (4)
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أن  ( )ؿ اًمـؼصون سمعد هذا احلد يمذًمؽ، قمغم مو سمقـوهذا احلد ؾموىمط آقمتبور، وسمؼوء شمقه

، وً ـوقمدم قداً ـف وضمـؿ معـدار احلؽاًمسبى اًمظوهر متك ىموم مؼوم اعمعـك اًمبوـمـ ًمؾتقسػم 

ش ـ صمالٍث ـؿ قمـاًمؼؾ عـروم »:  قًمفـؾف ىمـذا يمـد هـوأيَّ 
( )

احلسوب، : واعمراد سموًمؼؾؿ، 

اًمؽومؾي، وهق  سموٕهؾقي يثبً إٓ ومدل أن ذًمؽ ٓإداء؛ واحلسوب إكام يؽقن سمعد ًمزوم 

 .اقمتدال احلول سموًمبؾقغ قمـ قمؼؾ

ومفق، مو يؽقن مـ طمؼقق اهلل شمبورك وشمعومم: وقمغم هذا ىمؾـو
( )

قمـد  إداءصحقح  

 .اًمؼوسة إهؾقيوضمقد 

ٓ حيتؿؾ همػمه،  ومقف قمغم وضمفٍ  ومؿـفو مو يؽقن صػي احلسـ متعقـوً : وذًمؽ أكقاعٌ 

سمحول، وذًمؽ  ٓ حيتؿؾ أن ٓ يؽقن منموقموً  ومقف قمغم وضمفٍ  متعلمٌ  ،وصػي يمقكف منموقموً 

مـ اًمصبل اًمعوىمؾ ذم أطمؽوم اًمدكقو وأظمرة مجقعوً  سموهلل شمعومم، ومنكف صحقٌح  اإليامنكحق 
( )

؛ 

 واإلىمرار، ومنن طمؼقؼتف يؽقن سموًمتصديؼ سموًمؼؾى ًمألداء إهؾقيًمقضمقد طمؼقؼتف سمعد وضمقد 

ثؾ هذه احلوًميسموًمؾسون، ومـ رضمع إمم كػسف قمؾؿ أكف ذم م
يمون يعتؼد وطمداكقي اهلل شمعومم  ( )

سمف، واحلؽؿ سمقضمقد  رُ ؼِ ومقام يُ  شؽ ومقف وٓ ذم يمقكف صودىموً ٓ يُ ، مـف مسؿقعٌ  واإلىمرارسمؼؾبف، 

بتـك قمغم وضمقد طمؼقؼتفيُ  ءاًمٌم
( )

مـ  يمام ىمرركو، وطمؽامً  معؾقمٌ  ، وإهؾقي ًمألداء طمؼقؼيً 

                                                   

 . 43 / اعمطبقع سمتحؼقؼ أيب اًمقوموء رمحف اهلل، : يـظر ذًمؽ ذم(  )

  .3  : ص، شمؼدم خترجيف ىمريبوً (  )

 . وهق(: ف)ذم ( ) 

 (. ب/44 : )سمدايي (4)

 . طموًمي اًمصبل اًمعوىمؾ: أي( 3)

  (.أ/63 )ف : هنويي (8)
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، وىمد صمبً سموًمـص أن اًمصبل مـ أهؾ أن يؽقن ًمؾداقمل سموهلدى وإضموسميٌ  طمقٌ إكف اهتداءٌ 

 ( )عؾؿيُ  فبوم، ( )اًمـبقة: واعمراد، ( )چپ پ پچ : ًمغػمه؛ ىمول شمعومم داقمقوً  هوديوً 

 .ًمؾداقمل سمطريؼ إومم جمقبوً  مـ أهؾ أن يؽقن مفتديوً  ( )أكف

ذقملٍّ  رٍ جْ حلَ ؛ صمؿ سمعد حتؼؼ اًمقضمقد إكام يؿتـع صمبقت اًمٌمء طمؽامً 
وذًمؽ ٓ يؾقؼ ، ( )

، صمؿ احلجر قمقا إمم اإليامن، واحلجر قمـ اإليامن يمػرٌ قمـ آظمرهؿ دُ  ( )سموإليامن أصاًل، وموًمـوس

، رٌ رضٓ يشقسمف  وذًمؽ ٓ يؾقؼ سمام يتؿحض مـػعيً ، ( )ٕضمؾ اًمـظر؛ غر ذقموً سمسبى اًمصِّ 

ٕن اعمطؾقب سمف اًمػقز واًمسعودة إسمديي ذم اًمدكقو ؛ ومؽون اًمـظر ذم احلؽؿ سمصحي إداء مـف

                                                   

 .    مـ أيي: ؾمقرة مريؿ(  )

شمػسػم احلؽؿ سموًمـبقة قمـ اسمـ قمبوس ريض اهلل قمـفام، وىمول اًمطؼمي ذم (    /3)كؼؾ اًمبغقي ذم شمػسػمه (  )

إطمؽوم واعمعرومي (:  6/  )وىمول اًمؼرـمبل ذم شمػسػمه . إكف اًمػفؿ ًمؽتوب اهلل(: 33 /6 )شمػسػمه 

  .هبو

 . ومقف ومُعؾؿ(: ط)ذم  ( )

 . يؽقن(: ط)سمعدهو ذم  (4)

 . إذا مـعف مـ َأن ُيػِسدُه، ومفق حمجقٌر قمؾقف :اعْمَـُْع، َوِمـُْف طَمَجَر قمؾقف اًمؼويض ذم موًمف: رُ احْلَجْ ( 3)

 . اعمغرب؛ اعمصبوح اعمـػم؛ خمتور اًمصحوح: ذم "طمجر"يـظر مودة  

اِئِد قمَ : واحلجر اصطالطموً   ومِِف ذِم اًمزَّ قِمِف سماَِمًمِفِ ِصػٌي طُمْؽِؿقٌَّي شُمقضِمُى َمـَْع َمْقُصقومَِفو ُكُػقَذ شَمٍَمُ . غَم ىُمقشمِِف َأْو شَمؼَمُ

؛ ًمِصَغٍر وِرقٍّ وضُمـقن: وقمـد اجلرضموين هق.    : طمدود اسمـ قمرومي، ص . َمـُْع كػوذ شمٍّمٍف ىمقزمٍّ ٓ ومِْعكِمٍّ

 . 43 : اًمتعريػوت، ص

 .واًمـوس(: ط)و( ف)ذم  (8)

 . اًمـظر عمصؾحي اًمصغػم: أي(  )
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 ( )اًمػرىمي ووىمقع، عتؼم سمام يؽمشمى قمؾقف مـ طمرمون اعمػماث مـ أىمورسمف اًمؽػورظمرة، وٓ يُ وأ

وإكام ، وًمؽـف مـ صمؿراشمف، سموإليامن أصالً  سمقـف وسملم امرأشمف اًمؽوومرة؛ ٕن ذًمؽ ًمقس سمؿؼصقدٍ 

 ًمإلرث ؼوً ومؼد يصػم سمف مستحِ  ،شمتعورض صمؿ هذه أطمقاٌل ، هق اعمؼصقد سموًمٌمء ـظر إمم مويُ 

إذا يموكً زوضمتف أؾمؾؿً ىمبؾف، قمغم أكف إكام  ( )ؼرر مؾؽ كؽوطمفف اعمسؾؿلم، ويُ مـ أىمورسم

قمغم إؾمالم مـ أؾمؾؿ؛  ٓ، ول سموًمػرىمي وطمرمون اإلرث قمغم يمػر مـ سمؼل مـفام قمغم اًمؽػرحُي 

مل يبؾغ؛ ٕن ذم إجيوب إداء  وهلذا ٓ يؾزمف اخلطوب سموٕداء مو، ومعرومـو أكف حمض مـػعيٍ 

أكف ًمقس مـ رضورة صحي  ( )، وىمد سمقـوض مـػعيً وذًمؽ ٓ يتؿحّ ، معـك ًمزوم اًمعفدة

سمؿؼته صحي إداء وإن  ومرووً  ى صحقحوً إداء ًمزوم إداء، وأكف جيقز أن يؽقن اعممدَّ 

 .مل يسبؼ شمقضمف اخلطوب سموٕداء

: ( )مو ىمول ذم اجلومع ،أكف ٓ يتقضمف قمؾقف اخلطوب سموٕداء ىمبؾ اًمبؾقغ ( )واًمدًمقؾ قمغم

ٓ شمبلم مـف امرأشمف، وًمق ًمزمف إداء ، ومؾؿ يصػ، ػ اإلؾمالم سمعد مو قمؼؾقِص ؾمتُ إكف ًمق ا

اإلؾمالم قمؾقف قمـد  ُض رْ مـف امرأشمف يمام سمعد اًمبؾقغ، وملمو قمَ  لمُ بِ ، ومتَ يمػراً  ًمؽون امتـوقمف مـ ذًمؽ

قمغم  ٓ ًمقضمقب إداء قمؾقف، واًمتػريؼ سمقـفام إذا امتـع، ومؾصحي إداء مـف؛ إؾمالم زوضمتف

                                                   

 . اًمػرق(: ط)ذم ( ) 

 (. ب/3  )د : هنويي ( )

  .   : صىمريبًو، (  )

 . قمؾقف(: د)ذم (4) 

ومل أضمد هذه . وىمد شمؼدم اًمتعريػ سمف ذم اًمؼسؿ اًمدراديمتوب اجلومع اًمؽبػم، عمحؿد سمـ احلسـ اًمشقبوين، ( 3)

 . ذم اًمؽتوب -سمعد اًمبحٌ قمـفو-اعمسلًمي 
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 ( )و يرضمعـأن ذم م ( )وـــقـد سمـؽ، وىمـرة ًمذًمـي اًمؼوصـسموٕهؾق ػوءً ـظر خلصؿف ايمتـف اًمــوضم

 إذا يمون اًمزوج جمـقكوً : وهلذا ىمؾـو، يمؾزوم اًمـػؼي، سموٕهؾقي اًمؼوسة كؽتػإمم طمؼ اًمزوضمي يُ 

سؾؿ، ق سمقـفام إذا أسمك أن يُ ػرّ عرض اإلؾمالم قمغم أسمقف، ويُ يُ ، وملؾمؾؿً امرأشمف، وًمف أٌب 

( )َيرُض أن ومقام  ( )[ؾقمٌ مع]و
سمنسموء مـ هق  كؽتػومع ذًمؽ يُ ، ( )مؼومف سمؼوئؿٍ  ( )ًمقس سمف إُب  

 .قمـ اًمزوضمي ( )ًمؾرضر مؼومف ذم صحي إداء ًمق أداه دومعوً  ىموئؿٌ 

. وذًمؽ اًمردة، ٓ حيتؿؾ همػمه ومقف قمغم وضمفٍ  ـوً يؽقن صػي اًمؼبح متعقِّ  ومـ ذًمؽ مو 

 أطمؽوم اًمدكقو مـ اًمصبل؛ ٕن ذًمؽ يتؿحض سمصحتفو ذم ( )ؽؿٓ حُي : وملسمق يقؾمػ يؼقل

                                                   

  .3  : ذم أول اًمبوب، ص(  )

 (. أ/43 ): سمدايي ( )

 . ؛ ٕكف أكسى ًمؾسقوق، وأىمرب إليضوح اعمعـك(د)و( ط)واعمثبً مـ معـك، (: ف)ذم إم، و ( )

وُيعؾؿ أن ذم : وقمؾَّؼ أسمق اًمقوموء رمحف اهلل سمؼقًمف. هـا .ومعؾقم أن ومقام يصػم سمف(: ط) ضموءت اًمعبورة ذم (4)

 . اًمعبورة حتريػًو واعمراد مـفو ًمقس سمقاوح

 (.  4 / )ط : هنويي (3)

إٓ  -واًمرضر هـو ـمالق زوضمتف-ب ٓ يؼقم مؼوم اسمـف ومقام يعقد قمغم اسمـف سموًمرضر أن إ: واهلل أقمؾؿاعمعـك ( 8)

ىمول اًمتػتوزاين ذم اًمتؾقيح . ذم هذه احلوًمي دومعًو ًمؾرضر قمـ اًمزوضمي؛ ٕن اجلـقن ًمقس ًمف هنويي معؾقمي

أؾمؾؿ  ًمق أؾمؾؿً يمتوسمقٌي حتً جمـقٍن يمتويب، ًمف وزمٌّ يمتويب ُيعرض اإلؾمالم قمغم اًمقزم، ومنن(:    / )

ق سمقـفام، ويمون اًمؼقوس اًمتلظمػم إمم اإلوموىمي يمام ذم  صور اعمجـقن مسؾاًم شمبعًو ًمف، وسمؼل اًمـؽوح، وإٓ وُمرِّ

اًمصغر إٓ أن هذا اؾمتحسون؛ ٕن ًمؾصغر طمدًا معؾقمًو سمخالف اجلـقن، ومػل اًمتلظمػم رضر ًمؾزوضمي مع 

 . مو ومقف مـ اًمػسود ًمؼدرة اعمجـقن قمغم اًمقطء

 .    / ؛ اًمتؼرير واًمتحبػم، 3  /4دار اًمؽتوب اإلؾمالمل، . ار ًمؾبخوري، طيمشػ إه: ويـظر 

 . ذم صحي إداء اعممداة دومعًو ًمؾرضر(: ف)ضموءت اًمعبورة ذم  ( )

 . كحؽؿ(: د)ذم  (6)

االختالف 

فً تصحٍح 

 ردج الصثً
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وٕكف ٓ يؾقؼ سمف ، ( )ٕكف يتؿحض مـػعيً ؛ وإكام طمؽؿـو سمصحي إيامكف، ٓ يشقسمف مـػعيٌ  رضراً 

 ٓ: ىمؾـو، تصقر زواًمفٓ يُ  قمغم وضمفٍ  ويؽقن احلجر قمـف ذقموً  يتؿحض رضراً  ( )احلجر، ومام

 .مـف أصالً  يؽقن صحقحوً 

ـْ  يمام يقضمد مـف طمؼقؼي اإلؾمالم مـ اًمقضمف : فام اهلل ىموٓأسمق طمـقػي وحمؿد رمح وًمؽ

 .( )يقضمد مـف طمؼقؼي اًمردة، اًمذي ىمؾـو

عتؼم قمؾؿف ومال سمد مـ أن يُ ، ف سملسمقيف ورضمققمف إًمقفامعتؼم قمؾؿُ وسمقوكف أكف إذا يمون يُ 

، صمؿ يمام يتحؼؼ مـف اًمعؾؿ سمسوئر إؿمقوء طمؼقؼيً  امً ؾْ ذًمؽ قمِ  ُؾ عْ وضَم ، سمقطمداكقي اهلل شمعومم

صمؿ ٓ يؿتـع ، سموهلل؛ ومعرومـو أكف شمقضمد طمؼقؼتفو مـف واًمردة ضمفٌؾ ، ؼؼ مـف اجلفؾ هبويتح

قمـ اًمردة ذقًمو يموًمصبل، ومو  ًمؾحجر ذقًمو، وموًمبوًمغ حمجقرٌ  صمبقهتو سمعد اًمقضمقد طمؼقؼيً 

يمحرمون اعمػماث ووىمقع اًمػرىمي مـ رضورة احلؽؿ ، مـ اًمرضر ذم اًمدكقو ( )يؽمشمى قمؾقفو

؛ أٓ شمرى أكف يثبً ذم طمؼف سمطريؼ اًمتبعقي ًمألسمقيـ إذا ارشمدا ( )ػسفسمـ سمصحتفو ٓ مؼصقداً 

وملمو اًمؼتؾ قمغم ، ٓ وٓيي ًمألسمقيـ قمؾقف سمف مؼصقداً  ( )رُض وحلؼو سمدار احلرب، وومقام يُ 

                                                   

 (. ب/63 )ف : هنويي ( )

 . سمام(: د)ومػقام، وذم (: ط)ومقام، وذم (: ف)ذم  ( )

 . روايًي قمـ أيب طمـقػي شمقاومؼ ىمقل أيب يقؾمػذيمر اعمصـػ رمحف ذم اعمبسقط، أن (  )

دار . ؛ يمشػ إهار ًمؾبخوري، ط4  / ؛ سمدائع اًمصـوئع، 33 /3 اعمبسقط ًمؾؿصـػ، : يـظر

 .    /3؛ اًمبحر اًمرائؼ،  3 /4، اًمؽتوب اإلؾمالمل

 . قمغم اًمصبل "قمؾقف"يعقد قمغم اًمردة، وذم  "قمؾقفو"واًمضؿػم ذم . اهـ. قمؾقف(: ط)ذم  (4)

 . ًمـػسف(: ف)ذم  (3)

 . يصػم(: ط)ذم  (8)
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( )اًمردة ٓ
سمؾ هق مـ طمؽؿ ، يثبً ذم طمؼف؛ ٕن ذًمؽ قمـدكو ًمقس مـ طمؽؿ قملم اًمردة 

، ومعـك اعمحورسمي ٓ يقضمد ىمبؾ اقمتدال طموًمف ( )ءوهلذا ٓ يثبً ذم طمؼ اًمـسو؛ اعمحورسمي

أن مو يؽقن وضمقسمف سمطريؼ  ( )قمغم اًمردة، وىمد سمقـو ضمزاءٌ  ( )هل ؛ صمؿ اًمؼتؾ قمؼقسميً ( )سموًمبؾقغ

 .وٓ يثبً ذم طمؼ اًمصبل سموٕهؾقي اًمؼوسة، قمغم إهؾقي اًمؽومؾي ( )بتـكاجلزاء ذم اًمدكقو يُ 

 ، سموًمرضب عزر إذا أؾموء إدبأًمقس أكف يُ : ومنن ىمقؾ
ٍ
 ، وىمد كصَّ وذًمؽ كقع ضمزاء

مروهؿ سموًمصالة إذا سمؾغقا » : ومقام هق حمض طمؼ اهلل ومؼول قمؾقف صوطمى اًمنمع 

 وهذا اًمرضب سمطريؼ اجلزاء قمغم، ( )ش ، وارضسمقهؿ قمؾقفو إذا سمؾغقا قمنماً ؾمبعوً 

                                                   

 . ومال(: ط)و( ف)ذم ( ) 

؛ آظمتقور، 6 /3 ؛ 3/66 اعمبسقط ًمؾؿصـػ، : يـظر مسلًمي ردة اًمصبل اًمعوىمؾ وردة اعمرأة ذم(  )

 . 64 / ؛ شمبقلم احلؼوئؼ،  4 /4

 . اًمبؾقغ(: د)ذم  ( )

 . هق(: ط)ذم  (4)

  .   : ىمريبًو، ص (3)

 . يـبـل(: ط)ذم  (8)

اًمصالة، سموب متك يممر : )، وأسمق داود ذم اًمســ(38 8: ، سمرىمؿ 6 / )ظمرج كحقه أمحد ذم مسـده أ(  )

اًمصالة، سموب مو ضموء ) طمسـ صحقح، : ، واًمؽممذي ذم ضمومعف، وىمول(4 4: اًمغالم سموًمصالة، سمرىمؿ

، واسمـ ظمزيؿي ذم صحقحف (   / )، واًمدارمل ذم اًمســ ( 43: متك يممر اًمصبل سموًمصالة، رىمؿ

صحقح قمغم : ، وىمول( 3 / )، واحلويمؿ ذم اعمستدرك (3  / )، واًمدارىمطـل ذم ؾمــف ( 3 / )

، وطمديٌ أيب داود مـ ـمريؼ قمبد (4 / )وواومؼف اًمذهبل، واًمبقفؼل ذم اًمســ اًمؽؼمى ، ذط مسؾؿ

اَلِة إَِذا سَمَؾَغ » : اعمؾؽ سمـ اًمرسمقع قمـ ؾمؼمة قمـ أسمقف قمـ ضمده مرومققموً  بِكَّ سمِوًمصَّ َوإَِذا  ،ؾَمْبَع ؾِمـلِمَ ُمُروا اًمصَّ

سُمقُه قَمَؾقَْفو  ،سَمَؾَغ قَمنْمَ ؾِمـلِمَ   . شوَمورْضِ
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 .مـ أداء اًمصالة قمؼقسميً  ( )آمتـوع

وضمف اجلزاء قمغم اًمؽػر، ومنن قمغم  وآؾمؽمىموق قمؼقسميً ، سؽمقيُ  ( )ويمذًمؽ اًمصبل

ومجعؾفؿ قمبقد قمبقده، وذم آؾمؽمىموق ، اًمؽػور طملم أكؽروا وطمداكقي اهلل ضموزاهؿ قمغم ذًمؽ

 اإلشمالفيثبً اؾمتحؼوىمف، ومؽقػ ٓ يثبً اؾمتحؼوق  ( )ملسمطريؼ اجلزاء  طمؽؿلٌّ  إشمالٌف 

 ومفق شملديٌى إدب، أمو اًمرضب إذا أؾموء : ىمؾـو؟ ردشمف ذقموً  ( )احلؼقؼل إذا صحً

 ، ًمؾريووي ذم اعمستؼبؾ
ٍ
اعمويض مـف سمطريؼ اًمعؼقسمي، سمؿـزًمي  ( )قمغم اًمػعؾ وًمقس سمجزاء

وٓ ، رضب اًمداسمي قمغم اًمـػورشمُ  »: ومؼول، رضب اًمدواب ًمؾتلديى، وىمد ورد اًمنمع سمف

همػم  وًمؽـ مو يمون مبوطموً ، ومؾقس سمطريؼ اجلزاء، وأمو آؾمؽمىموق، ( )ش رضب قمغم اًمعثورشمُ 

 .( )أهؾ احلرب هبذه اًمصػي ؽ يموًمصققد، وذرارُي وهق حمؾ اًمتؿؾ معصقمٍ 

                                                   

 (. ب/43 : )سمدايي(  )

 (.  4 / )ط : هنويي ( )

 . ؛ ٕكف إكسى ًمؾسقوق(ط)و( ف) صمؿ، واعمثبً مـ: إم ذم(  )

 (. أ/8  )د : هنويي (4)

 (. د)ؾموىمٌط مـ . اًمػعؾ: ىمقًمف( 3)

ذم شمرمجي قمبود سمـ يمثػم، وذيمره اعمؼدد ذم ذظمػمة احلػوظ ( 8  /4)اًمؽومؾ  أظمرج كحقه اسمـ قمدي ذم( 8)

وهق مؽموك ، ، وذم ؾمـده قمبَّود سمـ يمثػم(3  / )، واًمذهبل ذم اعمقزان (3 3: ، رىمؿ  4/ )

ويمون رضمالً صوحلًو، وأؾمـد إمم ، ًمقس سمٌمء ذم احلديٌ: احلديٌ، أؾمـد اسمـ قمدي إمم اسمـ معلم ىمول

 . سمـ يمثػم اًمثؼػل اًمبٍمي، ؾمؽـ مؽي، شمريمقه قمبود: اًمبخوري ىمول

أن اؾمؽمىموق اًمصبل مـ اًمؽػور اعمحورسملم ًمقس ضمزاء ًمف، سمؾ سمسبى رومع اًمعصؿي قمـفؿ، يموًمصقد ومنن : أي(  )

 . واهلل أقمؾؿ. قمغم اًمصقد كف قمؼقسميٌ إوٓ ٌيؼول ، آؾمتقالء قمؾقف مبوٌح 
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 صمؿ زوال هذه اًمعصؿي اًمثوسمتي يمراميً ، اًمعصؿي ًممدمل أصٌؾ : ومؼد ىمؾتؿ: ومنن ىمقؾ

وًمؽـ زوال هذه اًمعصؿي يمزوال صػي اًمصحي ، ٓ يمذًمؽ: ىمؾـو. سمطريؼ اجلزاء ( )ؽقني

سموًمػؼر هبالك  ( )وصػي اًمغـك سمؿؾؽ اعمول، سموعمرض، وصػي احلقوة سموعمقت اًمتل هل كعؿيٌ 

 .سمطريؼ اًمعؼقسمي ٓ يؼقل إن ذًمؽ ضمزاءٌ  اعمول، وأطمدٌ 

 وً ـروقمـقن مشـؽـؾ أن ٓ يـتؿـوحُي ، وممـعـقق اهلل شمـؼـمـ طم ( )ؽمددـو يـو مـوملم

ؽؿ ـً طمـف يثبـومنكوت، ـإوىمض ـعـذم سم ـوً ـقن طمسـأو ٓ يؽوت، ـإوىمض ـذم سمع

قب ـً وضمـرة، وٓ يثبـوصـاًمؼ يـؾقـإهور ـتبـقغ سموقمـؾ اًمبؾـبـف ىمـومق إداءحي ـص

، ومنن ( )وـدكـٍ قمــوة واحلـقم واًمزيمـالة واًمصـيموًمص قاءٌ ـف ؾمـومق دينُ ـواًمب وزمُ ـاعم إداء،

 ومقام يمون مـف سمدكقوً  إداءوذم صحي ، ىمبؾ اقمتدال احلول إًمزام اًمعفدة إداءوضمقب  ( )ذم

وهلذا صح مـف اًمتـػؾ ؛ ؾقف سمعد اًمبؾقغومال يشؼ ذًمؽ قم، كف يعتود أداءهوٕ؛ حمض اعمـػعي

سمصػي اًمػروقي ذم طمؼ اًمبوًمغلم، ومو يمون  سمجـس هذه اًمعبودات سمعد أداء مو هق منموعٌ 

بتـك ذًمؽ ومقُ ، سمف ذم اًمعوضمؾ سموقمتبور كؼصون مؾؽف مـف إرضارٌ  إداءومػل صحي  مـف موًمقوً 

                                                   

 . شمؽقن(: ط)ذم (  )

 (. أ/68 )ف : هنويي( ) 

 . يرشمد(: ف)ذم (  )

احلـػقي يؼقًمقن سمصحي أداء اًمعبودات اًمبدكقي واعموًمقي مـ اًمصبل، وًمؽـفو ٓ دمى قمؾقف، واًمشوومعقي ( 4)

 . يػرىمقن سملم اًمبدين واعموزم ذم اًمقضمقب، ومققضمبقن اعموزم؛ ٕكف يؼبؾ اًمـقوسمي

وم ؛ اإلطمؽ   / دار اًمؽتوب اإلؾمالمل، . ؛ اًمبزدوي مع اًمؽشػ، ط4  / ىمقاـمع إدًمي، : يـظر

 . 8  / ؛ اًمتؾقيح مع اًمتقوقح،  3 / ًمممدي، 

 (. د)ؾموىمط مـ . ذم: ىمقًمف( 3)
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ع ذم ومنن مـ َذ اًمؽومؾي، صمؿ ًمقس مـ رضورة صحي أداء اًمبدين اًمؾزوم،  إهؾقيقمغم 

ِـّ  أو صالةٍ  صقمٍ  مع اكعدام  اإلمتوميصح مـف  ،صمؿ شمبلم أهنو ًمقسً قمؾقف، أهنو قمؾقف قمغم فم

صمؿ شمبلم أكف ، ٓ جيى اًمؼضوء، وذم احلٍ إذا ذع سموًمظـ ( )طمتك إذا أومسد، صػي اًمؾزوم

 ويصح، مل يؾزمف اًمؼضوء، ( )ؾومتحؾَّ ، ( )طمٍمطمتك إذا أُ ، ًمقس قمؾقف شمـعدم صػي اًمؾزوم

 .مـف سمعد اكتػوء صػي اًمؾزوم ( )إمتومف

أن اعموزم يؼبؾ اًمـقوسمي ذم  ( )سموقمتبور؛ ػرق سملم اعموزم واًمبدين ذم هذا اًمـقعيُ  ( () )واخلصؿ

، واًمبدين ٓ إداءذم طمؼف قمغم أن يـقب اًمقزم قمـف ذم  سموٕداءومقتقضمف اخلطوب ، ( )إداء

 إداءومرسمام يعجز قمـ  ،ؼف اًمعفدة سمسببفحيتؿؾ هذه اًمـقوسمي، ومؾق شمقضمف قمؾقف اخلطوب سمف حل

                                                   

 . ومسد(: ط)ذم (  )

 . مـعف: طمٍمه اًمعدو، وأطمٍمه اعمرض أي: ، يؼولاعمـع مطؾؼوً : اإلطْمَصور ًمغي ( )

 . خمتور اًمصحوح؛ اعمغرب؛ هتذيى اًمؾغي: ذم "طمٍم"مودة : ـظري

، 33: أكقس اًمػؼفوء، ص. قل اعمحرم إمم متوم طمجتف أو قمؿرشمفمـع اخلقف أو اعمرض مـ وص: وذقموً 

؛ اًمؽؾقوت  8 : ؛ حترير أًمػوظ اًمتـبقف، ص   : اًمزاهر ذم همريى أًمػوظ اًمشوومعل، ص: ويـظر

 . 34: ًمؾؽػقي، ص

 .    / سمدائع اًمصـوئع، . هق ومسخ اإلطمرام، واخلروج مـف سموًمطريؼ اعمقوقع ًمف ذقموً : اًمتحؾؾ(  )

 . متوماإل(: ط)ذم ( 4)

 . اًمشوومعل رمحف اهلل: يعـل( 3)

 (. 44 / )ط : هنويي (8)

 (. أ/48 : )سمدايي(  )

  .شمؼدم شمقصمقؼ اعمسلًمي ذم اًمصػحي اًمسوسمؼي( 6)

تفزٌك 

الشافعً 

تٍي الوالً 

 والثذًً
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ٓ : سمعد اًمبؾقغ ومقؾحؼف احلرج، ومؾدومع احلرج ىمؾـو إداءًمصغره، صمؿ يتضوقمػ قمؾقف وضمقب 

 .ومقام هق سمدين إداءيثبً ذم طمؼف ظمطوب 

 يمؾ واطمدٍ  ،واإليتوء وموإلىمومين اًمقاضمى ذم اعمقوعلم اًمػعؾ، ٕ؛ وهذا ٓ معـك ًمف

 إذِ  ؛ًمؼرسمي وذًمؽ ٓ يتحؼؼ سملداء اًمقزمسمطريؼ ا هذا اًمػعؾ ٓزمٌ ، وىمد سمقـو أن مـفام ومعٌؾ 

 .ى اًمعبودةسمغػم اظمتقوره، وسمؿثؾ هذه اًمقٓيي ٓ شمتلدّ  قمؾقف ذقموً  اًمقٓيي صموسمتيٌ 

يمام هق مذهبـو، وًمق يمون اعمعـك ومقف احلرج اًمذي سموإليامن، ؾزمف اخلطوب ٓ يُ  ( )صمؿ هق

، وٓ سمدينٌّ  ؛ ٕكفيثبً ذم طمؼف سموإليامنخلطوب ًمؽون ا ،سمعد اًمبؾقغ إداءيؾحؼف سمتضوقمػ 

ًمتقضمف اخلطوب ذم طموًمي اًمصغر، سمؾ يـبـل قمؾقف ؛ قمؾقف سمعد اًمبؾقغإداء يتضوقمػ وضمقب 

؛ يـدكقـودات اًمبـذا ذم اًمعبـؾ هـز مثقَّ ـد ضمـف، وىمـغم مذهبـقم وً ـومرو إداءصحي 

نن ـوم، رهـغ ذم آظمـؿ سمؾـً صمـىم ذم أول اًمقغمَّ ـإذا ص: ولـك ىمـف طمتـعي قمؾقـػم اعمـػـقومـًمت

ك اًمـظر ـر، ومعــاًمـظ ( )كـوب عمعــطـقط اخلـن ؾمؼٕ؛ رضــ اًمػـقز قمـى جيمدَّ ـاعم

إذا : ويمذًمؽ ىمول. ( )اإلقمودةذم شمقضمف اخلطوب قمؾقف ذم أول اًمقىمً طمتك ٓ شمؾزمف  ( )هـو

                                                   

 . اًمشوومعل رمحف اهلل: أي ( )

 . سمؿعـك(: ف)ذم (  )

 (. د)و( ف)ؾموىمٌط مـ . هـو: ىمقًمف(  )

وإن أسمطل قمـ (: ) 3 / )عمسلًمي، ومؼد ىمول ذم إم اظمتؾػ يمالم اإلموم اًمشوومعل رمحف اهلل ذم هذه ا( 4)

ومؾؿ يؽؿؾفو طمتك اؾمتؽؿؾ مخس قمنمة ؾمـي مـ مقًمده وملمتفو، أطمببً ًمف ، ومدظمؾ ذم صالةٍ ، اًمغالم احلؾؿ

أن يستلكػفو مـ ىِمَبِؾ أكف صور ممـ يؾزمف مجقع اًمػرائض ذم وىمً صالٍة ومؾؿ يصؾفو سمؽامهلو سموًمغًو، وًمق 

: أكف ىمول(:  3 /6)وروى قمـف اعمزين ذم خمتٍمه اعمطبقع سمذيؾ إم (. فىمطعفو واؾمتلكػفو أضمزأت قمـ

ًُ أن يتؿ ويعقد، وٓ يبلم أن قمؾقف إقمودة)  : وًمذًمؽ اظمتؾػ أصحوسمف ومقفو قمغم أرسمعي أىمقال(. أطمبب

= 
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هـو  ن معـك اًمـظرٕ؛ ( )ومنن طمجف يؽقن قمـ اًمػرض، أطمرم سموحلٍ صمؿ سمؾغ ىمبؾ اًمقىمقف

 .( )اإليامن، ومؽون يـبغل أن يؼقل مثؾ هذا ذم اإلطمرامقمغم  ذم إًمزام اخلطوب إيوه ؾموسمؼوً 

و يمون ٓ يثبً إٓ ن شمقضمف اخلطوب عمَّ ٕواإلطمرام؛  ( )هذا ذم اًمصقم ( )وكحـ أسمقـو

ٓ  ،ىمبؾف إذا يمون سمحقٌ يؽمدد سملم اًمػرض واًمـػؾ ىوموعممدَّ ، قمؾقف سمعد اًمبؾقغ مؼصقراً 

ىمبؾ  سمعد زوال اًمشؿس أرسمع ريمعوٍت  أرأيً ًمق صغم رضمٌؾ ؛ سمحولٍ  عؾ ومرووً يؿؽـ أن جُي 

قمـ  أيمون ذًمؽ ضموئزاً ، اًمقىمً يِضِّ صمؿ كزًمً ومروقي اًمظفر ىمبؾ مُ ، كزول ومروقي اًمظفر

 .ٓ يؼقل سمف أطمدٌ  ءٌ ومروف؟ هذا ر

                                                   

 . يتؿ صالشمف اؾمتحبوسمًو، ويعقدهو وضمقسموً : أطمدهو

 . ؿفقر اًمشوومعقيوكسبف اًمراومعل جل. يتؿفو وضمقسمًو ويعقدهو اؾمتحبوسموً : اًمثوين

 . إن يمون وىمً اًمصالة سموىمقًو، ومقجى قمؾقف اإلقمودة، وإن يمون وموئتًو، ومُقستحى ًمف اإلقمودة: اًمثوًمٌ

 . جيى قمؾقف إقمودة اًمصالة ذم اًمقىمً وسمعد اًمقىمً: اًمراسمع

 . واًمصحقح ذم اعمذهى أكف يؾزمف اإلمتوم، وٓ شمؾزمف اإلقمودة

؛ اًمنمح اًمؽبػم ًمؾراومعل، 3  / ؛ هنويي اعمطؾى، 33 / ؛ اعمفذب، 6  / احلووي اًمؽبػم، : يـظر

 . 3  : ؛ إؿمبوه واًمـظوئر ًمؾسققـمل، ص  / ؛ اعمجؿقع، 4 / ؛ اًمبقون ًمؾعؿراين،  6/ 

: إول: قمـ اًمشوومعل ىمقًملم(  8 /6)كؼؾ اعمزين ذم خمتٍمه اعمطبقع سمذيؾ إم (. ب/68 )ف : هنويي ( )

 . قمؾقفجيزئف وٓ دم : جيزئف وقمؾقف دم، واًمثوين

؛ اًمقؾمقط، 8  / ؛ ىمقاـمع إدًمي، 83 : ؛ اعمفذب، ص44 /4؛ احلووي اًمؽبػم،  4 / إم، : ويـظر

 . 3  : ؛ إؿمبوه واًمـظوئر ًمؾسققـمل، ص4 /4؛ اًمبقون ًمؾعؿراين،   8 

  (.ب/8  )د : هنويي( ) 

 . اعمسلًمتلم وًمقس يمذًمؽوًمعؾف شمصحقػ؛ ٕكف يؾزم مـف اشمػوق اعمذهبلم ذم . اهـ. أصمبتـو(: د)و( ط)ذم (  )

 . وًمعؾف اًمصقاب؛ ٕن ؾمقوق اًمؽالم يدل قمؾقف. اهـ. اًمصالة(: ط)ذم ( 4)
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ـ ـؽـوًم، رةـوصـاًمؼ يـقـؾـإهور ـبـتـسموقم ٌح ـحقـف صـرامـإطم: وـــؾـذا ىمـغم هـوقم

ررًا ـؽ وـل ذًمـ؛ ٕن وم( )قراتـظـحـؿـوب اًمـؽـورات سمورشمـػـاًمؽ ( )فـؾزمـٓ شم

 ( )عمو صح إطمرامف ًمزمف اجلزاء سمورشمؽوب: واخلصؿ يؼقل. قمغم إهؾقي اًمؽومؾي ( )ومُقبـك

ويمذًمؽ ؾموئر اًمؽػورات قمغم أصؾف إٓ يمػورة اًمقؿلم، ومنكف ٓ شمؾزمف؛ ٕن . ( )اعمحظقرات

اًمؼتؾ يتحؼؼ مـف، وىمد شمؼدم سمقون هذا  ( )ـف ذقمًو، وملمواًمسبى وهق اًمقؿلم ٓ يتحؼؼ م

 .اًمـقع ومقام يؽقن طمؼًو هلل شمعومم سمطريؼ اجلزاء يمحرمون اعمػماث وهمػمه

اعمعومالت اًمتل ُيبتـك قمؾقفو طمؼقق اًمعبود؛ ومنهنو  ( )صمؿ قمغم هذا إصؾ شُمبتـك

سملم اعمـػعي  مو يتؿحض مـػعًي، ومو يتؿحض رضرًا، ومو يؽمدد: شمـؼسؿ صمالصمي أىمسوم

 .واعمرضة

؛ ومنكف ( )ومـحق آصطقود وآيمتسوب سموٓطمتطوب: وملمو مو يتؿحض مـػعيً 

 .منموٌع سموقمتبور إهؾقي اًمؼوسة ذم طمؼ اًمصبل مػقٌد حلؽؿف

                                                   

 . يؾزمف( د)ذم (  )

 (. 43 / )ط : هنويي ( )

 . ومُقبتـك(: ط)ذم (  )

 (. ب/48 : )سمدايي( 4)

 .   / ؛ اعمجؿقع،  3 / ؛ اعمفذب، 38 /4احلووي اًمؽبػم، : ظريـ( 3)

 . وأمو(: ط)ذم ( 8)

 . شمبتـل(: ط)ذم (  )

 . وآطمتطوب(: ط)ذم ( 6)

ألسام 

هعاهالخ 

الصثً 

 وأهثلتها
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مـػعٍي، ومقؽقن  ( )، ومنن ذًمؽ حمض( )ىمبقل اهلبي واًمصدىمي واًمؼبض قمـدكو ( )ومؽذًمؽ

 .صموسمتًو ذم طمؼف سموٕهؾقي اًمؼوسة

ق آضمر اًمصبُل كػسف ًمعؿٍؾ، ومنكف يصح هذا اًمعؼد مـف؛ ٓؾمتحؼوق إضمر ويمذًمؽ ًم

مـ همػم أن يتعؾؼ سمنمط اًمسالمي مـ اًمعؿؾ، سمخالف  ،اعمسؿك سمؼدر مو يؼقؿ مـ اًمعؿؾ

هـوك يتعؾؼ سمنمط اًمسالمي مـ  ( )، ومقضمقب إضمر( )اًمعبد اعمحجقر إذا آضمر كػسف

وذة اًمعؼد مـ اًمصبل معتؼمًا ىمبؾ إذن اًمعؿؾ، وذم طمؽؿ ًمزوم شمسؾقؿ اًمـػس ٓ جُيعؾ مب

اًمقزم؛ ٕن ذم ذًمؽ معـك اًمرضر، وإكام ُيبتـك قمغم إهؾقي اًمؼوسة مو يتؿحض مـػعًي ًمف 

 .يمام ذم طمؼقق اهلل شمعومم

؛ ٕكف ( )إذا شمقيمؾ قمـ اًمغػم سموًمطالق واًمعتوق، ومنكف يصح ذًمؽ مـف: وقمغم هذا ىمؾـو

طمظف مـ ذًمؽ صحُي قمبورشمف ذقمًو،  يتؿحض مـػعًي ذم طمؼف ٓ يشقسمف رضٌر؛ ومنن

                                                   

 . ويمذًمؽ(: ط)و( ف)ذم (  )

 . ُيشػم إمم ظمالومفؿ مع اًمشوومعقي، ومعـد اًمشوومعقي يؼبض ًمف وًمقف(  )

دار اًمؽتوب . ؛ اًمبزدوي مع اًمؽشػ، ط  3/ ؛ احلووي اًمؽبػم، 4  /6خمتٍم اعمزين، : يـظر

 . 3  / رير واًمتحبػم، ؛ اًمتؼ  /3 ؛ اعمبسقط ًمؾؿصـػ، 34 /4اإلؾمالمل، 

 . يتؿحض(: ط)ذم (  )

؛ سمدائع اًمصـوئع، 34 /4دار اًمؽتوب اإلؾمالمل، . اًمبزدوي مع اًمؽشػ، ط: ُيـظر ذم اعمسلًمتلم( 4)

 . 43 / ؛ اجلقهرة اًمـػمة، 8  /4

 . إضمرة(: ط)ذم  (3)

يبًو، وأمو إيؼوقمفام قمـد ـمالق اًمصبل ًمزوضمتف، وإقمتوىمف عمؿؾقيمف ٓ يؼع ذم اعمذهى، وؾمتليت اعمسلًمي ىمر( 8)

ومؾؿ أضمده ومقام اـمؾعً قمؾقف مـ يمتى إطمـوف، إٓ مو وضمدشمف ذم شمؼقيؿ إدًمي مـ أن  ،شمقيمؾف قمـ اًمغػم

شمٍموموت اًمصبل شمـعؼد يمؾفو سمعبوراشمف وشمـػذ إذا يمون ويمقالً قمـ أهؾفو؛ ٕكف ٓ رضر قمؾقف ذم اكعؼود 

= 
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وصالطمقتف ًمبـوء احلؽؿ قمؾقف، وهذا أقمظؿ وضمقه اعمـػعي قمـد اًمعؼالء، ظمصَّ اهلل شمعومم سمف 

َـّ قمؾقفؿ سمف، ومؼول شمعومم » : ، وىمول ( )چچ چ  ڇ ڇ چ : سمـل آدم وم

 :وىمول اًمؼوئؾ. ( )شاعمرء سملصغريف سمؼؾبف وًمسوكف 

 ( () )كِْصٌػ وُمَماُدهُ ًمَِسوُن اًمَػَتك كِْصٌػ وَ           

ومعرومـو أن معرومي اًمبقون وصحي اًمعبورة مـ أقمظؿ وضمقه آكتػوع سمف؛ وهلذا صححـو 

؛ ومنن ذًمؽ حمض مـػعٍي ذم طمؼف؛ ٕكف يصػم سمف ( )مـف اًمتقيمؾ قمـ اًمغػم سموًمبقع واًمنماء ًمف

                                                   

وشمبقلم احلؼوئؼ مـ إؿمورٍة قمومٍي ًمـػوذ  ومو وضمدشمف ذم اعمبسقط ًمؾؿصـػ. اًمتٍموموت سمحؼ اًمقيموًمي

 . شمٍمف اًمصبل ومقام شمقيمؾ سمف قمـ اًمغػم ومقام يؽمدد سملم اعمـػعي واعمرضة

 .    /3؛ شمبقلم احلؼوئؼ، 3 /3 ؛ اعمبسقط، 8 4/ شمؼقيؿ إدًمي، : يـظر

 . 4- أيتون : ؾمقرة اًمرمحـ(  )

َمَثٌؾ وًمقس سمحديٌ، وهق مثٌؾ مشفقر مـ مل أضمده ومقام اـمؾعً قمؾقف مـ يمتى احلديٌ، وإىمرب أكف (  )

ُي سمـ َوْؿرة طملم ىمول ًمف اعمـذر سمـ موء اًمسامء ـْ : أمثول اًمعرب، أول مـ ىموًمف ؿِمؼَّ أْن شَمْسَؿَع سموعُمَعْقدّي ظَمػٌم ِم

أسمقً اًمؾعـ إن اًمرضمول ًمقسقا سمجزر يراد مـفؿ إضمسوم، : ، ومؼول ؿمؼي(ومذهى ىمقل اعمـذر َمثاَلً )أْن شَمراُه 

. اعمرء سملصغريف: وملصبح ىمقًمف. نىَمْؾبِف َوًمَِسوكِف إن ىمول ىمول سمؾسون وإن ىموشمؾ ىموشمؾ سمجـو:  اعَمْرُء سمَلْصَغَرْيفِ وإِكَّاَم 

 . َمَثاًل ُيرضب ًمـبوهي اًمشخص وومصوطمتف، وإن يمون مظفره أو قمؿره ٓ يدل قمغم ذًمؽ

؛ جمؿع إمثول 88 / ؛ مجفرة إمثول ٕيب هالل اًمعسؽري، 33: أمثول اًمعرب ًمؾضبل، ص: يـظر 

 .   : ؛ ومصؾ اعمؼول ذم ذح يمتوب إمثول ًمؾبؽري، ص3 4/ ًمؾؿقداين، 

ًٍ ًمزهػم سمـ أيب ؾمؾؿك ذم ديقاكف، ص(  ) مِ  وَمَؾْؿ َيبَْؼ َإٓ: ، وقمجزه 6: صدر سمق  . ُصقَرُة اًمؾَّْحِؿ َواًمدَّ

 . وذم سمعض اعمصودر ُيـسى إمم إقمقر اًمشـّل

 .  اعمطبقع، وًمقس يمذًمؽ ذم اًمـسخ اخلطقيوىمد أصمبتف إومغوين سمتاممف ذم  

 (. 48 / )ط : هنويي( 4)

 .    /3؛ شمبقلم احلؼوئؼ، 3  /3؛ سمدائع اًمصـوئع، 3 /3 اعمبسقط ًمؾؿصـػ، : يـظر( 3)
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إًمقف، قمـد طموضمتف  ( )مفتديًو إمم اًمتٍموموت، قمورومًو سمؿقاوع اًمغبـ واخلنان؛ ًمقتحرز مـف

، وٓ شمؾزمف اًمعفدة هبذا اًمتٍمف ( )چې ې چ : ذًمؽ سمؼقًمف وىمد أؿمور اهلل شمعومم إمم

مل يؽـ ملذوكًو؛ ٕن ذم إًمزام اًمعفدة معـك اًمرضر، وسموٕهؾقي اًمؼوسة إكام يثبً ذم ( )إذا

 .يتؿحض مـػعيً  ( )طمؼف مو

اء اًمشفودة أًمقس أكف ٓ يصح مـف أداء اًمشفودة، وذم شمصحقح قمبورشمف ذم أد: ومنن ىمقؾ

قمغم أهؾقي اًمشفودة، وذًمؽ  ( )صحي أداء اًمشفودة يبتـل: اعمـػعي ذم طمؼف؟ ىمؾـو ( )حمض

قمغم إهؾقي اًمؽومؾي؛ ٕهنو إصمبوت اًمقٓيي قمغم اًمغػم ذم اإلًمزام سمغػم رووه، وسمدون  ( )يبتـل

 .ٓ شمثبً هذه اًمقٓيي ( )إهؾقي اًمؽومؾي

أمون اًمصبل اعمؿقِّز وإن مل يؽـ ملذوكًو  يصح: وقمغم هذا إصؾ ىمول حمؿد رمحف اهلل

قمغم اًمعبورة، وذم شمصحقح قمبورشمف ذقمًو ذم هذا احلؽؿ حمض  (  )؛ ٕكف ُيبتـك( )ذم اًمؼتول

                                                   

 (.أ/ 6 )ف : هنويي( ) 

 . 8مـ أيي : ؾمقرة اًمـسوء(  )

 . إذ(: ط)ذم (  )

 (. أ/ 4 : )سمدايي( 4)

 . متحض(: ط)ذم ( 3)

 . يـبـل(: ط)ذم ( 8)

 . يـبـل(: ط)ذم (  )

 (. ف)ؾموىمٌط مـ . اًمؽومؾي: ىمقًمف( 6)

 .38 / ؛ سمدائع اًمصـوئع، 3/36 ؛ اعمبسقط ًمؾؿصـػ، 6  / اًمسػم اًمؽبػم مع ذح اًمنظمز، : يـظر(  )

 . يـبـل(: ط)ذم ( 3 )
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سمعد إمون صحقٌح، واإلًمزام سمحؽؿ  ( )، وًمقس ومقف إًمزام اًمغػم ؿمقئًو؛ ومنن اًمـبذ( )اعمـػعي

، وإن مل يؽـ ًمف وٓيي اإلًمزام قمغم قمؼٍد يتعّؾؼ سمف اًمؾزوم، وهبذا اًمطريؼ يصح مـ اًمبوًمغ

 .اًمغػم سمعؼده

ـْ أسمق طمـقػي وأسمق يقؾمػ رمحفام اهلل ىموٓ وًمؽ
ذم شمصحقح إمون معـك اًمرضر : ( )

مـ طمقٌ إكف يؾزمف اًمؽػ قمـ اًمؼتول، واًمسبل إمم وىمً اًمـبذ، وإهؾقي اًمؼوسة ٓ شمؽػل 

ُيؾزم كػسف أوًٓ؛ ٕكف مـ ًمذًمؽ، وملمو اًمبوًمغ ومؼد وضمدت إهؾقي اًمؽومؾي ذم طمؼف، وهق 

أهؾ اًمؼتول يؿؾؽ مبوذشمف سمـػسف، ومقؾتزم اًمؽػ قمـ ذًمؽ سموٕمون، صمؿ يتعّدى احلؽؿ إمم 

، وذم طمؼ اًمصبل ٓ يقضمد هذا؛ ومنكف ٓ يؿؾؽ ( )أكف ٓ حيتؿؾ اًمتجزي ( )همػمه سموقمتبور

 .ؿمقئوً  ( )مبوذة اًمؼتول سمـػسف، ومفق سموٕمون ُيؾِزم همػمه اًمؽػ قمـ اًمؼتول وٓ يؾتزم

                                                   

 (. أ/   )د : هنويي ( )

: يموؿمػف، ىمول إزهري: وكوسمذه احلرب. رموه وأسمعده إذا: كبذ اًمٌمء: ؼولـمرطمؽ اًمٌمء مـ يدك، يُ : ذُ بْ اًمـَّ (  )

ومقـبذ يمُؾ ومريؼ مـفام إمم ، أن شمؽقن سملم ومئتلم قمفٌد وهدكٌي سمعد اًمؼتول، صمؿ أرادا كؼض ذًمؽ اًمعفد اعُمـَوسَمَذةُ 

ڱ  ں  ں      ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  چ :صوطمبف اًمعفَد اًمذي شمقاَدقمو قمؾقف، ومـف ىمقل اهلل قمّز وضمّؾ 

 . وًمؾـبذ معوٍن أظمرى، واىمتٍمت قمغم سمقون مو يؼصده اعمصـػ [.36 مـ أيي: كػولإؾمقرة ] چ ۀ

 . اًمعلم، هتذيى اًمؾغي؛ اعمخصص، اعمحؽؿ واعمحقط إقمظؿ؛ شموج اًمعروس: ذم "كبذ"يـظر مودة 

 . اعمراضمع اًمسوسمؼي ًمؼقل حمؿد ذم كػس اعمسلًمي: يـظر(  )

 . سموطمتامل(: ف)ذم (  )

 . شمصحقػ اًمتحري، وهق(: ط)ذم  (3)

 . يؾزم(: ف)ذم ( 8)
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 ( )ًمق ىموشمؾ اًمصبل اعمحجقر أو اًمعبد اعمحجقر: ( )وقمغم هذا ىمول ذم اًمسػم اًمؽبػم

 اًمؼوسة يموٓطمتطوب سموٕهؾقي ( )شمثبً ن ذًمؽ حمض مـػعيٍ ٕ؛ ( )خْو اؾمتحؼ اًمرَّ 

مـ هذا  يمؾ مـػعيٍ : ، ومنكف يؼقلوآطمتشوش، ويـبغل أن يؽقن هذا قمغم أصؾ اخلصؿ أيضوً 

ًمتحصقؾ ذًمؽ ًمـػسف سمـػسف، ومو ٓ  ومنكف ٓ يؽقن أهالً ، ( )فًمف سمقًمق ( )اجلـس حيصؾ

 .ًمـػسف ( )ًمتحصقؾف يؽقن هق أهالً  ( )ًمف سمقًمقف ( )حيصؾ

ويصح مـ ، ذم أطمدمهو ٓ يصح ذًمؽ مـف سمـػسف: وذم ىمبقل اهلبي واًمصدىمي ًمف ىمقٓن

 .(  )اًمقزم ذًمؽ ذم طمؼف، وذم اًمؼقل أظمر قمغم قمؽس هذا

                                                   

 . وىمد شمؼدم اًمؽالم قمـف ذم اًمؼسؿ اًمدراد ،ًمإلموم حمؿد سمـ احلسـ اًمشقبوين: يمتوب اًمسػم اًمؽبػم(  )

 (.  4 / )ط : هنويي(  )

ْوُخ : ذم هومش إم(  )  . اًمٌمء اًمؼؾقؾ: اًمرَّ

 .ر اًمصحوحاعمحؽؿ واعمحقط إقمظؿ؛ اعمغرب؛ ـمؾبي اًمطؾبي؛ خمتو: ذم "روخ"يـظر مودة 

 .83 / ؛ 3 6/ ذح اًمسػم اًمؽبػم،  : ويـظر ذم اعمسوًمي

 . يثبً(: ط)ذم ( 4)

 . يصؾح(: ط)و( ف)ذم ( 3)

 . صمقاسمف(: ف)ذم ( 8)

 . يصؾح(: ف)ذم (  )

 . صمقاسمف(: ف)ذم ( 6)

 . ذًمؽ(: ط)سمعدهو ذم (  )

؛ اًمنمح    /6اعمفذب، ؛   /6احلووي اًمؽبػم، : ُيـظر. مل أضمد اًمؼقل اًمثوين ذم يمتى اًمشوومعقي( 3 )

 . 33 /6اًمؽبػم، 
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ؾ اًمقزم بَ ٓ يؿؽـ حتصقؾف ًمف مـ ىمِ  ؼتول حمض مـػعيٍ صمؿ اؾمتحؼوق اًمروخ سمسبى اًم

 .ًمتحصقؾف ًمـػسف سمؿبوذشمف ؾمببف عؾ هق أهالً ومقـبغل أن جُي ، سمؿبوذشمف ؾمببف

اعمؾؽ سموهلبي  ( )ومـحق إسمطول اعمؾؽ ذم اًمطالق واًمعتوق، وكؼؾ: حمٌض  وملمو مو هق رضرٌ 

قمغم  ـل صحتف ذقموً ، وهلذا يـبذم اًمعوضمؾ ٓ يشقسمف مـػعيٌ  واًمصدىمي، ومنكف حمض رضرٍ 

وٓ سمقاؾمطي ، اًمؼوسة طمتك ٓ يؿؾؽف اًمصبل سمـػسف سموٕهؾقيومال يثبً ، اًمؽومؾي إهؾقي

 .( )اًمقزم إذا سموذ ذًمؽ ذم طمؼف

طمتك إن ، ذم طمؼ اًمصبل أصالً  أن هذا احلؽؿ همػم منموعٍ  ( )وزقمؿ سمعض مشوخيـو

 .ًمؾطالق أشمف ٓ شمؽقن حمالً رام

إذ ٓ رضر ؛ ؿؾؽ سمؿؾؽ اًمـؽوح، ومنن اًمطالق يُ هؿٌ وهذا قمـدي و: ىمول ريض اهلل قمـف

، طمتك إذا حتؼؼً احلوضمي إمم صحي إيؼوع اإليؼوعوإكام اًمرضر ذم ، ذم إصمبوت أصؾ اعمؾؽ

                                                   

  (.ب/ 4 ): وهل سمدايي. وسمطؾ(: ف)ذم (  )

 (. ب/ 6 )ف : هنويي ( )

دار . ؛ يمشػ إهار ًمؾبخوري، ط3  / ؛ سمدائع اًمصـوئع،  4 /8اعمبسقط ًمؾؿصـػ، : يـظرو

 .    / ؛ اًمتؼرير واًمتحبػم،    / ؛ اًمتقوقح مع اًمتؾقيح، 38 / 4اًمؽتوب اإلؾمالمل، 

مل أقمرف قملم مـ يؼصد مـ مشوخيفؿ، واًمذي وضمدشمف أن اعمصـػ رمحف اهلل شمبـّك هذا اًمرأي ذم اعمبسقط (  )

ٓكعدام إهؾقي ذم اعمتٍمف، ومنن اقمتبور ؛ ويمذًمؽ ـمالق اًمصبل امرأشمف إكام ًمغو: ) ، ومؼول(3  /  )

ا اعمعـك وٓ جُيعؾ أهالً ًمتقومػم اعمـػعي قمؾقف، ومو يتؿحض رضرًا يـعدم ومقف هذ؛ قمؼؾ اًمصبل ومتقُزه

وإكام ًمغو ٓكعدام ، سموقمتبوره، ودًمقُؾ أن اًمطالق يتؿحض رضرًا أن اًمقزم ٓ يؿؾؽ قمؾقف هذا اًمتٍمف

طمؽؿف أصاًل، ومومرأة اًمصبل ًمقسً سمؿحؾٍّ ًمقىمقع اًمطالق قمؾقفو سموإليؼوع؛ أٓ شمرى أكف ٓ يؼع قمؾقفو 

 (. وٓ سمنيؼوقمف سمنذن اًمقزم 

أهثلح ها هى 

ضزٌر 

هحٌض هي 

 الوعاهالخ
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اًمطالق مـ ضمفتف ًمدومع اًمرضر يمون صحقحوً 
( )

، وهبذا يتبلم ومسود ىمقل مـ يؼقل
( )

إكو : 

، واًمسبى اإليؼوعيي قمـ طمؽؿف وهق وٓ يمون ظموًمقوً  ،ًمق أصمبتـو مؾؽ اًمطالق ذم طمؼف

ًٌ  ؛يمبقع احلر وـمالق اًمبفقؿي، ذقموً  اخلوزم قمـ طمؽؿف همػم معتؼمٍ  ذم طمؼف  ومنن احلؽؿ صموسم

ويمون ، ق سمقـفامرِّ ومُ ، وملسمك اإلؾمالمض قمؾقف رِ طمتك إذا أؾمؾؿً امرأشمف وقمُ ، قمـد احلوضمي

ذم ىمقل أيب طمـقػي وحمؿد ذًمؽ ـمالىموً 
( )

، وإذا ارشمد
( )

، أشمفوىمعً اًمػرىمي سمقـف وسملم امر 

يمون
( )

ذم ىمقل حمؿد ـمالىموً  
( )

ق ومخوصؿً ذم ذًمؽ ومرّ ، ، وإذا وضمدشمف امرأشمف جمبقسموً 

أم ٓ  ذم اجلومع أن هذه اًمػرىمي شمؽقن سمطالٍق بلمِّ ومل يُ  .سمقـفام
( )

. 

وىمول سمعض مشوخيـو
( )

ايمتػوءً  ،إهنو شمؽقن سمطالٍق : 
( )

اًمؼوسة قمـد  سموٕهؾقي 

 .حتؼؼ احلوضمي إمم دومع اًمرضر قمـفو

                                                   

قمدمفو قمـد قمدم اًمرضورة واحلوضمي، وملمو قمـد حتؼؼ احلوضمي إًمقف  :ي اًمطالق ذم طمؼفاعمراد مـ قمدم ذقمق(  )

 . 38 /4دار اًمؽتوب اإلؾمالمل، . يمشػ إهار ًمؾبخوري، ط. ومفق منموع

 . مل أىمػ قمغم قملم ىموئؾف(  )

  . 3/4، اعمعرومي. ط، اعمبسقط: يـظر. وإصح أكف ىمقهلؿ مجقعوً : ىمول ذم اعمبسقط(  )

 . أي اًمصبل: إمذم هومش ( 4)

 . سموًمقاو. ويمون(: ط)و( ف)ذم ( 3)

 .    / ؛ آظمتقور، 3  / ؛ اهلدايي، 3  : اجلومع اًمصغػم مع اًمـوومع اًمؽبػم، ص: يـظر( 8)

 .   : اجلومع اًمؽبػم، ص(  )

 . 6  /3، وذم أطمؽوم اًمؼرآن،  3 /4مـفؿ اجلصوص ذم اًمػصقل، ( 6)

 (. 46 / )ط : هنويي(  )
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عضفؿوىمول سم
( )

ن اًمصبل اعمؿقز واًمروقع اًمذي ٓ ٕ؛ هذه شمؽقن سمغػم ـمالٍق : 

 .اًمؼوسة واًمؽومؾي مجقعوً  إهؾقي، ويـعدم ذم طمؼ اًمروقع يعؼؾ ذم هذا احلؽؿ ؾمقاءٌ 

سمقـف وسملم همػمه واؾمتقرم  مشؽمكٍ  أو اًمقيص كصقى اًمصغػم مـ قمبدٍ  إبوإذا يموشمى 

طمتك يضؿـ ىمقؿي كصقى ذيؽف إن يمون ، ( )ًمـصقبف ؼوً عتِ صور اًمصبل مُ ، سمدل اًمؽتوسمي

اًمؼوسة ذم ضمعؾف  سموٕهؾقي ( )ؽتػكومقُ سموإلقمتوق، ، وهذا اًمضامن ٓ جيى إٓ ( )مقهاً 

ًٌ ؛ ؼوً عتِ مُ  ذم طمؼف قمـد احلوضمي،  ًمؾحوضمي إمم دومع اًمرضر قمـ اًمنميؽ، ومعرومـو أن احلؽؿ صموسم

ًمتقومػم اعمـػعي قمغم ؛ وسةاًمؼ سموٕهؾقين آيمتػوء ٕ؛ عؾ صموسمتوً وملمو سمدون احلوضمي ٓ جُي 

 .( )حمٌض  وهذا اعمعـك ٓ يتحؼؼ ومقام هق رضرٌ ، اًمصبل

 :وملمو مو يؽمدد سملم اعمـػعي واًمرضر

 ًٌ اًمصبل قمـد مبوذة  ذم طمؼ ومـحق اعمعووووت يموًمبقع واًمنماء واًمـؽوح، وهذا صموسم

ويمذًمؽ معـك  ،ن معـك شمقومػم اعمـػعي ومقف متقهؿٌ ٕ؛ ( )سمنذن اًمقزم ( )اًمقزم أو قمـد مبوذشمف

                                                   

 .  قملم ىموئؾف، واحلـػقي يذيمروكف مبفامً مل أىمػ قمغم(  )

 . 3 4/ ؛ اًمدر اعمختور، 33 : ؛ إؿمبوه واًمـظوئر ٓسمـ كجقؿ، ص3  / اعمحقط اًمؼمهوين، : يـظر 

 . سمـصقبف(: ط)ذم (  )

 . 4 /  اعمبسقط ًمؾؿصـػ، : يـظر(  )

 . ومقؽػل(: ط)ذم ( 4)

 (. ب/   )د : هنويي (3)

 . اعمبوذة(: ط)و( ف)ذم ( 8)

؛ اًمتقوقح مع اًمتؾقيح،  3 /4دار اًمؽتوب اإلؾمالمل، . أصقل اًمبزدوي مع اًمؽشػ، ط: يـظر(  )

 .  8 / ؛ اًمتؼرير واًمتحبػم، 3 8 / 4؛ اًمقاذم ًمؾسغـوىمل،    / 

الوعاهالخ 

التً تتزدد 

تٍي الٌفع 

والضزر 

 وأهثلتها
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وذًمؽ حيصؾ قمـد مبوذة اًمقزم أو ، وٓ يـدومع معـك اًمرضر إٓ سموًمرأي اًمؽومؾ، اًمرضر

تحؼ سمام اؾمتطالع رأي اًمقزم، ومنذا اكدومع شمقهؿ اًمرضر اًمْ  ( )قمـد مبوذة اًمصبل سمعد

ن هبذه وهذا ٕ؛ اًمؼوسة سموٕهؾقي صحقحيٌ  ومقؽقن ًمؾصبل ومقف قمبورةٌ ، ومقف اعمـػعي شمتؿحض

عتؼم ذم طمؼ يُ  نْ ومألَ ؛ ذم طمؼ اًمغػم ذم شمصحقح اًمتٍمف ذقموً  ( )ت قمبورشمفؼِم تُ اقم إهؾقي

 .كػسف يمون أومم

ٓ حتصؾ ًمف شمؾؽ اعمـػعي ، أن ذم شمصحقح قمبورشمف كقع مـػعيٍ  ( )واعمعـك ومقف مو سمقـو

أطمدمهو سمؿبوذشمف : قمؾقف مـ وضمفلم ( )ؼقدعاعم ( )سمؿبوذة اًمقزم، صمؿ ومقف ومتح ـمريؼ حتصقؾ

أن  ( )، وىمد سمقـوومقؽقن ذًمؽ أكػع مـف إذا يمون اًمطريؼ واطمداً ، ظمر سمؿبوذة اًمقزمسمـػسف، وأ

 .اعمـػعي قمؾقف اًمؼوسة يثبً مو ومقف شمقومػم سموٕهؾقي

سموكضامم رأي اًمقزم  عمو صور اًمرأي اًمؼوس ذم طمؼف جمبقراً  ( )صمؿ قمغم أصؾ أيب طمـقػي

يمام يـػذ مـ  إضموكىع شمٍمومف سموًمغبـ اًمػوطمش م ( )طمتك يـػذ، إًمقف اًمتحؼ سموًمبوًمغ

                                                   

 (. أ/46 : )سمدايي(  )

 . قمبوراشمف(: د)ذم (  )

  .43 : ىمريبًو ذم مسلًمي صحي شمقيمؾف ذم اًمطالق واًمعتوق، ص(  )

 . صؾحي(: ط)ذم ( 4)

ًمً إمم . اعمؼصقد(: ط)و( ف)ذم ( 3) ، ويُمتبً سمخط إصؾ ذم (اعمعؼقد)ويُمتبً ذم متـ إم يمذًمؽ، صمؿ قُمدِّ

 . اهلومش ًمؾتليمقد

  .43 : ص، ىمريبوً ( 8)

 (. أ/66 )ف : هنويي( ) 

 . كػذ(: ط)ذم ( 6)
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ؾ سمؿـزًمي مو ًمق اكدومع ذًمؽ عِ ضُم ، اكدومع معـك شمقهؿ اًمرضر سمرأي اًمقزم ( )وعمََّ  اًمبوًمغ، أو

 .مع إضموكى ( )ومقـػذ شمٍمومف سموًمغبـ اًمػوطمش، سمرأيف اًمؽومؾ سمعد اًمبؾقغ

و يمون كػقذ هذا اًمتٍمف مـف سموقمتبور رأي اًمقزم وضمى عَمَّ  ( )وقمـد أيب يقؾمػ وحمؿد

، وهق مو إذا سموذ اًمتٍمف سمـػسف، ومؽام ٓ يـػذ اًمتٍمف ( )أيف اًمعوم سمرأيف اخلوصاقمتبور ر

 .اًمقزم ًمف إذنومؽذًمؽ ٓ يـػذ سمؿبوذة اًمصبل سمعد ، سموًمغبـ اًمػوطمش مـ اًمقزم سمؿبوذشمف

وإن يمون ، ؛ ومنن إىمرار اًمصبل سمعد إذن اًمقزم ًمف صحقٌح ( )ومو ىموًمف أسمق طمـقػي أوضمف

 .ف سمـػسفاًمقزم ٓ يؿؾؽ اإلىمرار قمؾق

ذم : روايتون قمـ أيب طمـقػي رمحف اهلل ،وذم شمٍمومف سموًمغبـ اًمػوطمش مع إىمورب

ذم  ؛ ٕن ؿمبفي اًمـقوسمي ىموئؿيٌ ( )يصح ٓ: عمو ىمؾـو مـ اًمقضمفلم، وذم اًمثوكقي؛ يصح: إطمدامهو

                                                   

 . وًمعؾفو إكسى ًمؾسقوق. وعمو(: ط)ذم (  )

 (.  4 / )ط : هنويي(  )

 . وقمـدمهو(: ط)وقمـد أيب يقؾمػ وحمؿد، ذم : ًمفمؽون ىمق(  )

: وظمصقصف ومعـك قمؿقم رأي اًمقزم(: )  3 /4)دار اًمؽتوب اإلؾمالمل . ىمول اًمبخوري ذم اًمؽشػ، ط( 4)

أكف إذا سموذ سمـػسف يمون رأيف خمتصًو سمف؛ ًمتٍمومف سمرأي كػسف، وإذا شمٍمف اًمصبل سمرأيف يمون رأيف قمومًو؛ 

أكف : يمذا ىمقؾ، وحُيتؿؾ أن يؽقن اعمراد مـ قمؿقم رأيف. أي اًمصبل إمم رأيفًمتعديف قمـف إمم همػمه واكضامم ر

عمو َأِذن ًمؾصبل ذم اًمتجورة إِْذكًو قمومًو دظمؾ يمؾ شمٍُمٍف َصَدر مـف حتً قمؿقم رأيف وُوضمد رأيف اًمعوم ومقف، 

 . كػس اعمصدر: يـظر. ومال يؿؾؽ اًمتٍمف قمـف سموًمغبـ اًمػوطمش(. وإذا سموذ سمـػسف يمون رأيف ظموصًو 

؛ اعمبسقط  3 /4دار اًمؽتوب اإلؾمالمل، . أصقل اًمبزدوي مع اًمؽشػ، ط: ُيـظر ذم اعمسلًمي( 3)

 . 4  / ؛ سمدائع اًمصـوئع، 43 /3 ًمؾؿصـػ، 

؛ اًمتقوقح 36 /4دار اًمؽتوب اإلؾمالمل، . أصقل اًمبزدوي مع اًمؽشػ، ط: يـظر. وقمـدمهو ٓ يصح( 8)

 .    / اًمتؼرير واًمتحبػم، ؛ 83 / ؛ اجلقهرة اًمـػمة،    / مع اًمتؾقيح، 
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ضمد أصؾ اًمرأي ًمف سمـػسف ومل ًمبؼوء وٓيي اًمقزم ذم احلجر قمؾقف متك ؿموء؛ وٕكف وُ ؛ شمٍمومف

ًمـػسف يموًمبوًمغ، وسموقمتبور اًمصػي هق  اًمؽامل، ومؽون هق سموقمتبور إصؾ متٍموموً  شمقضمد صػي

يؿؾؽ  وٓ، ، ومؼؾـو سملكف يؿؾؽ اًمتٍمف سموًمغبـ مع إضموكى سموقمتبور إصؾ( )يموًمـوئى

شمتؿؽـ ذم طمؼ إىمورب  ( )اًمتٍمف سموًمغبـ مع إىمورب سموقمتبور اًمقصػ؛ ٕن اًمتفؿي

ٕكف إزاًمي اعمؾؽ ؛ ( )ه ووصقتف ٓ شمؽقن صحقحيً إن شمدسمػم: دون إضموكى؛ وهلذا ىمؾـو

عتؼم سمنزاًمي اعمؾؽ ذم طموًمي احلقوة سمطريؼ اًمتؼمع مـ طمقٌ إكف ومقُ ، إمم مو سمعد اعمقت مضووموً 

 .حمٌض  رضرٌ 

ومبف يـعدم معـك اًمرضر ذم ، ؼول سملكف يزول اعمؾؽ قمـف سمؿقشمف وإن مل يقصوٓ يُ 

ويمون ذًمؽ ًمتقومػم اعمـػعي قمغم ، ارثإمم اًمق ( )اًمزوال سموعمقت يزول ( )وصقتف؛ ٕن

 إمممـ اًمـؼؾ  ( )يؽقن أومم قمـده ،أىمورسمف قمـد اؾمتغـوئف قمـف إمم فِ مؾؽِ  َؾ ؼْ كَ  ث؛ ومننَّ اعمقرِّ 

( )إضموكى، ومفق
، وهذا يؽقن ومقف ( )ًمغػمه ( )ًمفسموإليصوء يؽمك هذا إومضؾ ويبدِّ  

                                                   

 . يموًمثوسمً(: ط)ذم (  )

  .اًمشبفي(: ف)ذم (  )

؛ سمدائع اًمصـوئع،  6/6 ؛ وذم مسلًمي اًمقصقي، 83 / اعمبسقط ًمؾؿصـػ، ذم مسلًمي اًمتدسمػم، : يـظر(  )

 .   / ؛ آظمتقور، 4  / ؛   /4

 (. ب/46 : )سمدايي( 4)

 . يؽقن(: د)و( ط)و( ف)ذم ( 3)

 (. ف) قمػم مثبً ذم. قمـده: ىمقًمف( 8)

 . وهق(: د)و( ط)و( ف)ذم (  )

 . يبذًمف(: ط)ذم ( 6)

 . سمغػمه(: د)ذم (  )



 

 

766 

 

 ومصؾ سمقون أهؾقي إداء

( )رضرٌ 
ٍمف يمام يؿؾؽ اًمطالق سمعد وًمؽـ سموٕهؾقي اًمؽومؾي يؿؾؽ مثؾ هذا اًمت ٓ حموًمي، 

 .يؿؾؽ اًمـؽوح، وسموٕهؾقي اًمؼوسة ٓ

 ومقام ػمَّ خُي  ( )كف ٓنوم، زٌ ممقِّ  وسمقـفام صبلٌّ ، سملم اًمزوضملم يإذا وىمعً اًمػرىم: وقمغم هذا ىمؾـو

، ؛ ٕكف يؽمدد سملم اعمـػعي واًمرضر( )عتؼم قمبورشمف ذم هذا آظمتقور ذقموً سملم إسمقيـ، وٓ شمُ 

مع أكف يتعلم ومقف ضموكى ، اًمرضر سموكضامم رأي اًمقزم إمم رأيف ذم ذًمؽ ( )معـك يـتػل ( )وٓ

سمؤداب، وًمؽـ  ( )وٓ يماظمذه ( )سموقمتبور اًمظوهر؛ ٕكف إكام خيتور مـ ٓ يـػعف ( )اًمرضر

 .ًمؼؾي كظره ذم قمقاىمى إمقر؛ ( )ذاراًمعِ  يؽميمف ظمؾقعَ 

                                                   

 (. د)و( ط)و( ف)رضرًا، واعمثبً مـ : ذم إم(  )

 (. ف)ٓ، ؾموىمٌط مـ : ىمقًمف(  )

؛ سمدائع اًمصـوئع،  6 /3؛ اعمبسقط ًمؾؿصـػ، 6  : اجلومع اًمصغػم مع اًمـوومع اًمؽبػم، ص: يـظر(  )

4/4  . 

 . ومال(: ط)ذم ( 4)

 . مع(: ف)ذم ( 3)

 (. 33 / )ط : هنويي( 8)

 . يثؼػف(: ط)ذم (  )

 (. أ/6  )د : هنويي (6)

َٓ َكوِهَل شَمْػَعُؾ َمو شَمَشوءُ : ظَمؾِقُع اًْمِعَذاِر، َأْي : ُيؼول قمـ اعمرأة: ظَمؾِقُع اًْمِعَذارِ (  ) َٓ آِمَر هَلَو َو ًة  اعمغرب، . اهـ. خُماَلَّ

ـِ اًمطَّوقَمي واهْنََؿؽ ذِم اًمَغلِّ : ظَمَؾع قِمَذاَره(:    / )وذم اًمـفويي ٓسمـ إصمػم  ."ظمؾع"مودة   . إَِذا ظَمرج قَم
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ٕن وًمقف ذم هذه احلوًمي أسمقه،  ؛عتؼم اظمتقور وًمقفعتؼم اظمتقوره ذم هذا ٓ يُ ٓ يُ  ( )ويمام

 .ومقف ًمقًمده ومال يصؾح أن يؽقن كوفمراً ؛ وأسمقه ذم هذا آظمتقور يعؿؾ ًمـػسف

إذا يمون : ( )يمام ىمول ذم اًمسػم اًمؽبػم، عتؼم ىمقًمف ذم ذًمؽ وٓ ىمقل أسمقفوىمد جيقز أن ٓ يُ 

؛ يملمهؿ قمغم اعمنمصمؿ روقا سمردِّ ، وملؾمؾؿقا، ( )ذم رهـ اعمنميملم قمـد اعمسؾؿلم صبقونٌ 

ردون، يُ  ( )عتؼم رووهؿ ذم ذًمؽ وٓ رووء آسموئفؿ وٓٓ يُ =ٓؾمؽمداد رهـ اعمسؾؿلم مـفؿ 

 .اًمرضمول اًمبوًمغلم ( )سمخالف

قمغم  ( )بتـكعتؼم قمبورشمف ومقف وٓ قمبورة وًمقف؛ ٕكف يُ مـف، صمؿ ٓ شمُ  ومفذا كقع اظمتقورٍ 

 .إهؾقي اًمؽومؾي سمؿـزًمي اًمتٍمف اًمذي يتؿحض رضراً 

أن اًمصبل اًمعوىمؾ إذا يمون : ( )اًمؽبػم ( )واًمسػم، ( )ذيمر ذم اإلىمرارومؼد : ومنن ىمقؾ

وذم هذا اقمتبور قمبورشمف ومقام . ومنكف يصح إىمراره، قوملىمر قمغم كػسف سموًمرِّ ، جمفقل احلول

 .وهق إسمطول احلريي وشمبدل صػي اعموًمؽقي سموعمؿؾقيمقي، ذم طمؼف يتؿحض رضراً 

                                                   

 (. ب/66 )ف : هنويي ( )

 . 3/48اًمسػم اًمؽبػم مع ذح اًمنظمز، (  )

 . ، وهق اًمصقاب؛ ٕكف اؾمؿ يمون ممظمر(د)و( ط)و( ف)صبقوكًو، واعمثبً مـ : ذم إم(  )

 . الوم(: ط)ذم ( 4)

 . رهـ(: ط)سمعدهو ذم ( 3)

 . يـبـل(: ط)ذم ( 8)

 . مل أضمده ذم يمتوب اإلىمرار مـ اجلومع اًمؽبػم، وًمعؾف ذم  يمتوسمف إموزم، ومل أطمصؾ قمؾقف عمراضمعتف(  )

 . وذم اًمسػم(: د)و( ف)ذم ( 6)

 . 44 / اًمسػم اًمؽبػم، (  )
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أكف قمبدي؛ ٕن قمـد : اًمقد ذيى وًمؽـ سمدقمق، ق هـو ًمقس سمعبورشمفصمبقت اًمرِّ : ىمؾـو

، معوروتف إيوه سمدقمقى احلريي ٓ شمتؼرر يده قمؾقف، وقمـد قمدم هذه اعمعوروي شمتؼرر يده قمؾقف

، قمبديهق : ؾ إذا يمون ذم يده ومؼولف، سمؿــزًمي اًمصبل اًمذي ٓ يعؼِ ومقؽقن اًمؼقل ىمقًمف ذم رىمِّ 

 قمقوً مدّ  ( )قعؾ سمنىمراره سموًمرِّ وٓ يؿؽـ أن جُي ، احلريي إكام شمثبً ًمف إذا ادقمك احلريي أو ٕنَّ 

مـ طمقٌ إكف مع ضمفؾف سموهلل ٓ : ( )ردشمف ، ومؽون هذا كظػم مو ىمؾـو ذم صحيًمؾحريي سمقضمفٍ 

 .سمنؾمالمف يؽقن حمؽقموً  ( )سمف طمتك وً عؾ قموعمً يؿؽـ أن جُي 

 معؾقمٍ  ( )إصقل ( )وٓ يستؼر مذهى اًمشوومعل رمحف اهلل ذم هذه
ٍ
، ومنكف قمغم رء

 قمبورشمف ذم احلؽؿ عتؼِم إسمقيـ إلًمزام احلؽؿ سمف، وٓ يَ  ( )ذم آظمتقور سملم  قمبورشمفعتؼِم يَ 

ؿع مـف اإلىمرار سمف، وٓ ؿمؽ أن اعمـػعي ذم هذا أفمفر ذم اًمدكقو وأظمرة، سمنؾمالمف إذا ؾُم 

ذم صحي اًمبقع واًمنماء، ومعـك اعمـػعي  ( )عتؼمهوٓ يَ ، قمبورشمف ذم اًمقصقي واًمتدسمػم ( )عتؼمويَ 

ده ذم مجقع هذه اًمػصقل، وهق أن يمؾ طرُ يَ  واطمدٌ  ذم اًمقصقي، وإكام ًمف طمرٌف  ومقف أفمفر مـف

قمبورشمف ذم ذًمؽ، ومو ٓ يؿؽـ حتصقؾف ًمف  ( )عتؼميؿؽـ حتصؾقفو ًمف سمؿبوذة وًمقف ٓ يَ  مـػعيٍ 

                                                   

 .اًمرق(: ط)ذم (  )

 . كعقذ سموهلل(: ط)سمعدهو ذم (  )

 (. أ/ 4 : )ييسمدا(  )

 (.  3 / )ط : هنويي( 4)

 . اًمػصقل(: د)و( ط)و( ف)ذم ( 3)

 . مـ(: ف) ذم( 8)

 . وشمعتؼم(: ط)ذم (  )

 . وٓ شمعتؼم(: ط)ذم ( 6)

 . ٓ شمعتؼم(: ط)ذم (  )

الومارًح هع 

هذهة 

الشافعٍح فً 

 أهلٍح األداء
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قمبورشمف ومقف، وموعمـػعي اعمؼصقدة مـ اًمبقع واًمنماء يؿؽـ حتصقؾفو ًمف  ( )عتؼمسمؿبوذة وًمقف يَ 

 واعمـػعي اعمطؾقسمي سموًمقصقي ٓ يؿؽـ حتصقؾفو ًمف سمؿبوذة اًمقزم، ويمذًمؽ سمؿبوذة اًمقزم،

ف ذم قمبورشمَ  ( )عتؼمومقَ ، ٓ يؿؽـ حتصقؾفو ًمف سمؿبوذة اًمقزم إسمقيـاعمـػعي اًمتل ًمف سموظمتقور أطمد 

سمنؾمالم  ومنكف يصػم مسؾامً ؛ يؿؽـ حتصقؾفو ًمف سمؿبوذة اًمقزم سموإلؾمالمذًمؽ، واعمـػعي اعمطؾقسمي 

 .( )قمبورشمف ذم ذًمؽ ( )عتؼمومال يَ ، وإن يمون قموىمالً  شمبعوً  ـإسمقيأطمد 

                                                   

 . شمعتؼم(: ط)ذم (  )

 . ومتعتؼم(: ط)ذم (  )

 . شمعتؼم(: ط)ذم (  )

 : وومعقي، وىمسؿفو إمم أرسمعي أىمسومخلص اإلموم اًمسققـمل أطمؽوم اًمصبل قمـد اًمش( 4)

مـ اًمقاضمبوت واعمحرموت، : مو ٓ يؾحؼ ومقف سموًمبوًمغ، سمال ظمالف، وذًمؽ ذم اًمتؽوًمقػ اًمنمقمقي: إول

 . حتؿؾ اًمَعْؼؾ: ومـفو. مـ اًمبقع واًمنماء وسمؼقي اًمعؼقد، واًمػسقخ، واًمقٓيوت: واحلدود، واًمتٍموموت

يمقضمقب اًمزيموة ذم موًمف، واإلكػوق قمغم ىمريبف مـف، . كومو يؾحؼ ومقف سموًمبوًمغ، سمال ظمالف قمـد: اًمثوين

ذم اًمطفورة، واًمصالة، واًمصقم، وصحي اًمعبودات : وسمطالن قمبودشمف سمتعؿد اعمبطؾ ٓ ظمالف ذم ذًمؽ

 . مـف، وشمرشمى اًمثقاب قمؾقفو، وإمومتف ذم همػم اجلؿعي ووضمقب شمبققً اًمـقي ذم صقم رمضون

يمصحي أذاكف وذسمقحتف، ووضمقب اًمػديي قمؾقف ذم ارشمؽوب  .مو ومقف ظمالف، وإصح أكف يموًمبوًمغ: اًمثوًمٌ

 . حمظقرات احلٍ، وومسود طمجف سموجلامع ووضمقب اًمؽػورة واًمؼضوء قمؾقف سمعده، وذيمر ومروقمًو أظمرى

يمقصقتف وشمدسمػمه وأموكف، وذم صحي إؾمالم اًمصبل . أكف ًمقس يموًمبوًمغ: مو ومقف ظمالف، وإصح: اًمراسمع

 . اًمبطالن، وهق ىمقل اجلؿفقر: عمرضمح مـفاماعمؿقز اؾمتؼالٓ، وضمفون ذم اعمذهى ا

؛ اًمتؼريى 4 /6؛ 3  / إم، : ويـظر أيضوً .    : إؿمبوه واًمـظوئر ًمؾسققـمل، ص: يـظر

 . 8  / واإلرؿمود، 
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 وً اًمعجز، ويمقكف وًمقّ  يُ ؿَ قمؾقف ؾِم  ( )وً يمقكف مقًمقّ : ومؼول، هذا مـ ـمريؼ اًمػؼف ( )روىمرّ 

وهلذا ٓ : ىمول. ومال جيقز اضمتامقمفام، قمغم ؾمبقؾ اعمضودة وسمقـفام مغويرةٌ ، دًمقؾ اًمؼدرة

يسؼط  ًمألسمقيـو يمون يثبً سمطريؼ اًمتبعقي ؼف عَمَّ ن طمؽؿ اًمردة ذم طمٕ؛ ح ردشمف سمـػسفأصحِّ 

 .اقمتبور مبوذشمف ًمذًمؽ سمـػسف

ًمؾؽػر  مع يمقكف معتؼداً ، ؽؿ سمنؾمالمفإذا أؾمؾؿ أطمد أسمقيف حُي : ( )هذا ومؼول ( )صمؿ ىمرر

عتؼم اقمتؼوده ٓ يُ  نْ ومألَ ، ذم طمؼف مو يمون صموسمتوً  ( )عتؼم اقمتؼوده ذم اؾمتداميسمـػسف، ومنذا يمون ٓ يُ 

 .يمون أومم مو مل يؽـ صموسمتوً ذم إصمبوت 

بلمِّ يُ مـ همػم أن  ( )دهطرُ ي ءٌ هذا ر: وًمؽـو كؼقل
ومنكف ٓ ؛ ذقملٍّ  صحتف سمدًمقؾٍ  ( )

وسملم حتصقؾ شمؾؽ اعمـػعي ًمف سمؿبوذشمف ، ًمف سمقاؾمطي اًمقزم ذم طموًميٍ  مـووموة سملم حتصقؾ مـػعيٍ 

سمنؾمالم أمف أظمرى، وإكام و سمنؾمالم أسمقف شمورةً  أٓ شمرى أكف يصػم مسؾامً ؛ أظمرى سمـػسف ذم طموًميٍ 

 سمنؾمالم كػسف ٓ كجعؾف شمبعوً  ، وكحـ إذا ضمعؾـوه مسؾامً واطمدةٍ  ذم طموًميٍ  ( )شمتحؼؼ هذه اعمـووموة

سمنؾمالم كػسف، ومو هذا إٓ  ٓ يؽقن مسؾامً  ٕسمقيف ذم شمؾؽ احلوًمي، وذم احلول اًمذي يؽقن شمبعوً 

                                                   

 . اًمشوومعل رمحف اهلل(: ط)سمعدهو ذم (  )

 (. أ/ 6 )ف : هنويي( ) 

 . اًمشوومعل رمحف اهلل(: ط)سمعدهو ذم (  )

 . 6/44؛ احلووي اًمؽبػم، 6 /8إم، : يـظر( 4)

 . إؾمالمف(: ف)ذم ( 3)

 . وهق ظمطل؛ ٕكف ذم معرض اًمرد قمغم اًمشوومعل رمحفام اهلل. اهـ. كطرده(: ط)ذم ( 8)

 . كتبلم(: ط)ذم (  )

  (.ب/6  )د : هنويي(6) 
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سمـػسف ذم  ، ويؽقن أصالً ( )واطمدةٍ  ذم طموًميٍ  واإلىموميعمقٓه ذم اًمسػر  كظػم اًمعبد يؽقن شمبعوً 

 مـػعيٍ  ذم شمصحقح قمبورشمف مـ حتصقؾ ( )و اعمقمم سمقـف وسملم ذًمؽ، وهذا عمَِ وهق إذا ظمغمَّ  طموًميٍ 

ذم شمقؾمقع اًمطرق قمؾقف مـ اعمـػعي اًمتل  ( )ووعمِ ، ًمف ٓ حيصؾ ذًمؽ سمؿبوذة اًمقزم مؼصقدةٍ 

 طمد أسمقيف ومنكام كجعؾف مسؾامً ، وإذا أؾمؾؿ أقمقـوً  واطمداً  اإلصوسميٓ حتصؾ إذا يمون ضمفي 

 ًمٌم وٓ واصٍػ  ؿمقئوً  كف ذم كػسف همػم معتؼدٍ ٕ؛ شمبعوً 
ٍ
ؿ أكف ؾِ ؾمقى ذًمؽ، طمتك ًمق قمُ  ء

، وكجعؾ طمؽؿف يمحؽؿ مـ أؾمؾؿ سمـػسف، ذًمؽ كجعؾف مرشمداً  َػ وَص  نْ سملَ  ،ًمؾؽػر معتؼدٌ 

 .سمعد ذًمؽ ( )صمؿ ارشمد

 واهلل أقمؾؿواًمؽومؾي،  اًمؼوسة إهؾقي ( )قمغم ( )كبتـومفذا متوم اًمبقون ومقام يُ 

 .( )سموًمصقاب

                                                   

 (.  3 / )ط : هنويي(  )

 (. ب/ 4 : )سمدايي(  )

 . سمدون اًمقاو. عمو(: ط)ذم (  )

 . كعقذ سموهلل شمعومم: (ط)سمعدهو ذم ( 4)

 . يـبـل(: ط)ذم ( 3)

 . قمؾقف(: ف)ذم ( 8)

 . سموًمصقاب، وإًمقف اعمرضمع واعمآب واهلل أقمؾؿ(: د)، وذم سموحلؼقؼي واًمصقاب(: ط)ذم (  )

 : ضموء ومقفو ؿمعرييٍ  وظُمتؿً اًمـسخي إم سملسمقوٍت  
  

= 
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 وم متًـــأصقل اًمػؼف وإطمؽ

 ومـ ذي اًمؼعدة اًمعنمون مرت

 وشمس
ٍ
 سمعد قمنٍم  عٍ ـًمستامء

 روى ؿمؿس إئؿي مـ هظمس

 أؾمػم كػسٍ  وأمغم اًمؽردرُي 

 شمداريمـل وإيويمؿ إهلل
 

 وحك يقم اخلؿقس سمدار ريقِ  

 ويقٌم سمعدهو وموطمػظ وراوِ 

 وقمنٍم وموكؼؾقا مـ ظمػم راوِ 

 ؾمؼو ريب صمراه رواء راوي

 ًمعؿري ذم اهلقى ؿَمبٌِع وراوي

 وأـمؾؼـو يمنـمالق إراوي
 

 

سمالهموت واظمتتوموت ومؼوسمالت سمخطقط وشمقاريخ خمتؾػي، وأكؼؾ هـو مو  (ف)وضموء ذم ظمتوم اًمـسخي 

 : كصفصمـوٌء ٓ خيؾق مـ اعمبوًمغي، وظمتؿفو سمف كوؾمخفو، وومقف 

ٌر عمو أفمؾؿ، يستعلم سمبقوكف مـ اؾمتغؾؼً دوكف  شمؿ اًمؽتوب اًمذي هق يموؿمٌػ ذم اًمػؼف عمو اؾمتبفؿ، ومـقِّ

اعمشؽالت، مـ اؾمتضوء سمؿصوسمقحف أسمٍم وكجو، اعمعضالت، ويستيضء سمؿصوسمقحف مـ هُمؿَّ قمؾقف ذم 

ومـ أقمرض قمـفو ذلَّ وهقى، وهق أصقل اًمػؼف ًمؾشقخ اإلموم اًمعومل اًمعالمي اًمـحرير ؿمؿس إئؿي 

ر اهلل رضحيف وسمرهوكف، وأًمبسف روقاكف وهمػراكف، ذم اًمثوين واًمعنميـ مـ ؿمفر رضمى اًمػرد  اًمنظمز كقَّ

اًمصدر اًمرئقس اًمػووؾ اًمعدل  ؾ اًمػؼقف اإلموم اًمعومل اًمعومؾؾمـي صمامكلم وؾمتامئي، سمرؾمؿ اًمؼويض إضم

إملم ؿمفوب اعمؾي داود سمـ قمثامن سمـ يعؼقب، كػعف اهلل سمف، قمغم يد اًمعبد اًمضعقػ إؾمامقمقؾ سمـ إسمراهقؿ 

سمـ ـموهر سمـ يعؼقب، همػر اهلل ًمف وًمقاًمديف، وأطمسـ إًمقفام وإًمقف، طمومدًا اهلل، ومصؾقًو قمغم كبقف حمؿد 

 . اًمصالة واًمسالمقمؾقف أومضؾ 

 . ذيمر اعمحؼؼ مو ضموء ذم هنويي اًمـسخي إمحديي اًمتل اقمتؿدهو( ط)وذم ظمتوم 

وأًمبسف روقاكف وهمػراكف، قمغم يد اًمػؼػم إمم اهلل : إمم ىمقًمف( ف)ضموء كػس مو ورد ذم ظمتوم ( د)وذم ظمتوم 

ًمديف، وذًمؽ ػر ًمف وًمقااًمؽبػم، احلسلم سمـ قمبداهلل سمـ أيب سمؽر سمـ قمبداهلل اًمغقري، شموب اهلل قمؾقف وهم

ًمتسع ًمقوٍل ظمؾقن مـ رسمقع إول ؾمـي صمالث وشمسعلم وؾمبعامئي، طمومدًا هلل،  . . .سمدمشؼ اعمحروؾمي 

 . ومصؾقًو قمغم كبقف حمؿد وآًمف وصحبف أمجعلم

 . صمؿ ضموء سمعدهو إسمقوت اًمتل ظُمتؿً هبو إم، مع شمغقػم ذم سمعض يمؾامهتو
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 ومٝمرس أي٤مت

 اًمّمٗمح٦م رىمٛمٝم٤م أي٦م اًمسقرة

ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ  وئ وئ ۇئۇئ ۆئ  اًمب٘مرة

 ۆئ

111 408 

 595 115 ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ اًمب٘مرة

 595 125 ەئ  وئ  وئ   اًمب٘مرة

 324 173 ڻ ڻ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں اًمب٘مرة

 638، 148 179 ڭ  ڭ  ڭ  ۇ اًمب٘مرة

 673 185 ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ   اًمب٘مرة

 717 185 ۀ ہ ہ ہ ہ اًمب٘مرة

 638 196 جت   حت خت اًمب٘مرة

 717 196 ۓ ڭ اًمب٘مرة

 367 228 ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ اًمب٘مرة

 362 233 ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ اًمب٘مرة

 362 236 ۈ         ۈ   ۆ ۆ  ۇ   ۇ اًمب٘مرة

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺٺ  ٺ  ٺ    ٿ  ٿ  ٿ       اًمب٘مرة

 ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ

239 681 

 586 258 چ  چ  ڇ   ڇ اًمب٘مرة

 586 258 ڇ  ڍ  ڍ اًمب٘مرة

 586 258 ڎ  ڈ  ڈ   ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک اًمب٘مرة

 587 258 ڇ  ڍ  ڍ اًمب٘مرة

 589 258 ک  گ   گ اًمب٘مرة

 132، 568 286 ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ اًمب٘مرة

 717 43 ڱ ڱ ڱ ں اًمب٘مرة
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 اًمّمٗمح٦م رىمٛمٝم٤م أي٦م اًمسقرة

 158 62 ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ اًمب٘مرة

 180 110 ٺ  ٺ  ٺ آل قمٛمران

 183 139 ھ   ھ  ھ  ے آل قمٛمران

 164 159 ڤ  ڦ  ڦ آل قمٛمران

 188 75 ں  ڻ  ڻ     ڻ     ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ آل قمٛمران

 680 101 حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب      ىب    اًمٜمس٤مء

 681 103 ں  ڻ  ڻ  ں اًمٜمس٤مء

 137 11 ۅ  ۉ اًمٜمس٤مء

 137 11 ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ   اًمٜمس٤مء

 188 124 ڑ  ڑ  ک اًمٜمس٤مء

 681، 138 171 پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ   اًمٜمس٤مء

 682 23 ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀ  ہ اًمٜمس٤مء

 680 25 ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ اًمٜمس٤مء

گ  گ  ڳ ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  اًمٜمس٤مء

 ں  ں

38 155 

 184 43 ې  ې  ې اًمٜمس٤مء

 158 59 جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب       حب  خب اًمٜمس٤مء

 745 6 ې ې اًمٜمس٤مء

، 320، 142 82 ڇ    ڇ   ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ اًمٜمس٤مء

156 

 148 32 ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ اعم٤مئدة

 309، 192 44 ھ، ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ اعم٤مئدة

 309 6 ٿ ٿ ٿ ٹ اعم٤مئدة

 309 6 ڦ ڦ ڄ ڄ ڦ ڦ اعم٤مئدة
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 اًمّمٗمح٦م رىمٛمٝم٤م أي٦م اًمسقرة

 612 6 ڈ  ژ  ژ     اعم٤مئدة

 728 6 ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ اعم٤مئدة

 197 9 ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ اعم٤مئدة

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   إٟمٕم٤مم

 ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ ٿٿ

143 388 

، 410، 132 145 ڻ، ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ ڳ إٟمٕم٤مم

425 

 131 38 ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ إٟمٕم٤مم

 139، 131 59 جب  حب  خب   مب  ىب  يب  جت  حت   إٟمٕم٤مم

 729 157 ک ک ک ک ژ ڑ ڑ إقمراف

 710 172 ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ إقمراف

 408 33 ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ  ڱ إقمراف

 602 1 ٻ  پ  پ إٟمٗم٤مل

 323 31 ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے إٟمٗم٤مل

 163 6 ۆئ  ۆئ     ۈئ    ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ إٟمٗم٤مل

 709 10 گڑ ڑ  ک ک ک ک  اًمتقسم٦م

 177 84 ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳ ﮴  ﮵  اًمتقسم٦م

 408 39 ى ې ې  ې ې ى يقٟمس

 607 114 ۓ   ڭ  ڭ  ڭ هقد

 716 7 ڦ ڦ ڄ ڄ هقد

 147 43 ىئ    ی   ی   ی يقؾمػ

 409 76 ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ يقؾمػ

 163 36 چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ إسمراهٞمؿ

﮲  ﮳   اًمٜمحؾ  134 11ھ  ھ  ھ    ے  ے   ۓ  ۓ  



 

 

867 

 

 اًمٗمٝم٤مرس

 اًمّمٗمح٦م رىمٛمٝم٤م أي٦م اًمسقرة

 ﮴

 134 44 ڤ  ڤ ٹ  ٹ  ڤ  اًمٜمحؾ

 192، 131 89 ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ اًمٜمحؾ

 711 13 ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ اإلهاء

 188 23 ہ  ہ  ہ   ھ اإلهاء

 139، 138 36 وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ اإلهاء

 410 85 ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی اإلهاء

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  اإلهاء

 ٹ ٹ

88 320 

 173 5 ٺ  ٺ  ٺ  ٿ پ   ڀ  ڀ  ڀ   ڀٺ اًمٙمٝمػ

 621 84 پ  پ  پ پ  ڀ    ڀ  ڀ اًمٙمٝمػ

 732 12 پ پ پ ُمريؿ

 622 15 خت  مت  ىت    يت   احل٩م

 156 46 ۆئ    ۆئ   ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ       ىئ     ىئ  ىئ احل٩م

 567 78 ھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے  ۓ احل٩م

 402 117 ائ ەئ ەئ  وئ ې ې ې ى ى ائ اعم١مُمٜمقن

 680 33 ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چ اًمٜمقر

 680 33 ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ اًمٜمقر

 704 4 گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ   اًمٜمقر

 147 44 پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ اًمٜمقر

 576 48 ک    ک  ک  گ  گ   اًمٗمرىم٤من

 625، 131 51 ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ اًمٕمٜمٙمبقت

 716 17 ہ ھ ھ   ھ اًمسجدة

 210 21 وئ  ۇئ ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ إطمزاب



 

 

867 

 

 اًمٗمٝم٤مرس

 اًمّمٗمح٦م رىمٛمٝم٤م أي٦م اًمسقرة

 150 30 ەئ  وئ   وئ  ۇئ     إطمزاب

 222 50 ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې إطمزاب

 223 50 ى   ائ  ائ  ەئ ې ې  ى إطمزاب

ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   إطمزاب

 ېئ   ېئ  ېئ  ىئ

53 223 

 374 24 ې ى ى ص

َُمر  362 17 ہ ہہ ھ ھ ھ ھ اًمزُّ

َُمر  155 22 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ   پ  پ  پ  ڀ اًمزُّ

 621 36 ڳگ گ گڳ    هم٤مومر

 133 1 ک  گ  گ  گ  گ  ڳ احلُُجرات

 181 1 ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ احلُُجرات

 134 4 ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ     اًمٜمجؿ

 744 3 چ چ  ڇ ڇ اًمرمحـ

 186، 146 2 ۅ  ۉ  ۉ   احلنم

 214 7 ڳ     ڳ    ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں احلنم

 157 10 ڭ  ڭ  ۇ اعمٛمتحٜم٦م

 163 26 وئ     وئ     ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ    ٟمقح

 

  



 

 

867 

 

 اًمٗمٝم٤مرس

 ومٝمرس إطم٤مدي٨م

 اًمّمٗمح٦م ـمــــــــــرف احلدي٨م

 289 هنك قمـ سمٞمع ُم٤م ًمٞمس قمٜمد اإلٟمس٤من

ذم ؾمٗمر، وم٠مىمبؾ أقمرايب، ومٚمام دٟم٤م  يمٜم٤م ُمع رؾمقل اهلل : اسمـ قمٛمر ىم٤مل

 طمدي٨م ؿمٝم٤مدة اًمسٚمٛم٦م سمٜمبقة اًمٜمبل .... ُمٜمف

404 

ٕيب ُمقؾمك قمٜمدُم٤م وضمٝمف اًمٜمبٞم٥م صغم اهلل قمٚمٞمف )اىمض سمٙمت٤مب اهلل 

 (وؾمٚمؿ ًمٚمٞمٛمـ

161 

 161 (ًمٕمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص)اىمض سملم  هذيـ 

 550 إذٟم٤من ُمـ اًمرأس

 178 وًمق إمم قمنم طمج٩ٍم ، اًمؽماب يم٤مومٞمؽ

 151 احلٜمٓم٦م سم٤محلٜمٓم٦م

 304 احلٜمٓم٦م سم٤محلٜمٓم٦م ُِمْثٌؾ سمٛمثؾ

 623 احلٜمٓم٦م سم٤محلٜمٓم٦م ُمثٌؾ سمٛمثؾ

 564 سم٤مًمذه٥م اًمذه٥م

 211 اًمذه٥م سم٤مًمذه٥م وزٟم٤م سمقزن ُمثال سمٛمثؾ

 212 ،واًمٗمْم٦م سم٤مًمٗمْم٦م، اًمذه٥م سم٤مًمذه٥م

 273 واًمؼم سم٤مًمؼم، واًمٗمْم٦م سم٤مًمٗمْم٦م، اًمذه٥م سم٤مًمذه٥م

 154 اًمرسم٤م سمٛمٜمزًم٦م اًمزٟم٤م

 154 اًمرسم٤م صمالصم٦ٌم وؾمبٕمقن سم٤مسم٤مً 

 273 اًمٗمْمؾ رسم٤م

 263 اعمتالقمٜم٤من ٓ جيتٛمٕم٤من أسمدا

 233 اعمسٚمؿ يٙمٗمٞمف اؾمٛمف



 

 

865 

 

 اًمٗمٝم٤مرس

 اًمّمٗمح٦م ـمــــــــــرف احلدي٨م

 141 اهلرة ًمٞمسـ٧م سمٜمجسـ٦م

 670 إذا اظمتٚمػ اًمٜمققم٤من، ومبٞمٕمقا يمٞمػ ؿمئتؿ سمٕمد أن يٙمقن يدًا سمٞمد

ـ أُمر ديٜمٙمؿ  ُم
ٍ
 145 وم٤مقمٛمٚمقا سمف، إذا أشمٞمتٙمؿ سمٌمء

 162 إذا طمٙمؿ احل٤ميمؿ وم٤مضمتٝمد

 231 إذا ىم٤مء أطمديمؿ ذم صالشمف أو ىمٚمس ومٚمٞمٜمٍمف وًمٞمتقو٠م

 228 إذا ىمٝم٘مف أقم٤مد اًمقوقء وأقم٤مد اًمّمالة

 368 وم٠ميمؾ أو ذب، ومٚمٞمتؿ صقُمف إذا ٟمز

 253 ومٚمٞمتؿ صقُمف، وم٠ميمؾ وذب، إذا ٟمز

 351 إذا ٟمز، وم٠ميمؾ وذب، ومٚمٞمتؿ صقُمف

 395 إذا ٟمز، وم٠ميمؾ وذب، ومٚمٞمتؿ صقُمف، وم٢مٟمام أـمٕمٛمف اهلل وؾم٘م٤مه

 269 إٟمام هل أوؾم٤مخ اًمٜم٤مس. إن اًمّمدىم٦م ٓ شمٜمبٖمل ٔل حمٛمد

 232 إن اهلل أـمٕمٛمؽ وؾم٘م٤مك

 343 زاديمـؿ صـالًة، أٓ وهل اًمـقشمـر إن اهلل شمـٕمـ٤ممم

إن ؿمئتام أقمٓمٞمتٙمام وٓ طمظ ومٞمٝم٤م ًمٖمٜمل وٓ ًم٘مقى ُمٙمتس٥م 

 (ًمرضمٚملم ؾم٠مٓه ُمـ ُم٤مل اًمّمدىم٦م)

269 

 214 (اًمسٛمـ إن وىمٕم٧م ومٞمف وم٠مرة)إن يم٤من ضم٤مُمدًا وم٠مًم٘مقه٤م وُم٤م طمقهل٤م 

 212 إٟمام اًمرسم٤م ذم اًمٜمسٞمئ٦م

أسمٜم٤مء ؾمب٤مي٤م إٟمام هٚمٙم٧م سمٜمق إهائٞمؾ طمٞمٜمام طمدث ومٞمٝمؿ اعمقًمدون 

 إُمؿ

135 

 160 إٟمف دم قمرٍق اٟمٗمجر

 215 إٟمف دم قمرٍق اٟمٗمجر



 

 

866 

 

 اًمٗمٝم٤مرس

 اًمّمٗمح٦م ـمــــــــــرف احلدي٨م

 324 إهن٤م دم قمرٍق اٟمٗمجر

 324 إهن٤م ُمـ اًمٓمقاوملم قمٚمٞمٙمؿ واًمٓمقاوم٤مت

 372 إهن٤م ُمـ اًمٓمقاوملم قمٚمٞمٙمؿ واًمٓمقاوم٤مت

 345 إين أدظمٚمتٝمام ومه٤م ـم٤مهرشم٤من

 255 وىمٕم٧م قمغم أهكم ذم رُمْم٤من، هٚمٙم٧ُم : وم٘م٤مل أشمك رضمٌؾ اًمٜمبل 

 
ٍ
ًمرضمؾ ىمّبؾ وهق )صمؿ جمجتف أيم٤من يرضك ، أرأي٧َم ًمق متْمٛمْم٧م سمامء

 (ص٤مئؿ

158 

ـٌ أيمٜم٧م شم٘مْمٞمٜمف  ًمٚمخثٕمٛمٞم٦م اًمتل )أرأي٧ِم ًمق يم٤من قمغم أسمٞمؽ َدْي

 (ؾم٠مًم٧م قمـ أُمٝم٤م اًمتل ُم٤مشم٧م وقمٚمٞمٝم٤م صقم

159 

 
ٍ
 325 صمؿ جمجتف، أرأي٧م ًمق متْمٛمْم٧م سمامء

 462، 325 أرأي٧م ًمق يم٤من قمغم أسمٞمؽ ديـ

ـٌ أرأي٧م ًمق يم٤من  وم٘مْمٞم٧م اًمدرهؿ واًمدرمهلم أيم٤من ي٘مبؾ ، قمٚمٞمؽ دي

 (ًمرضمؾ ؾم٠مل قمـ ىمْم٤مء رُمْم٤من)ُمٜمؽ 

160 

 255 (ًمّمح٤ميب وىمع قمغم زوضمتف ذم رُمْم٤من)أقمتؼ رىمب٦م 

 227 أُمٕمؽ ُم٤مٌء ي٤م اسمـ ُمسٕمقد

قمبد اًمرمحـ  شم٠مظمر قمـ صالة اًمٗمجر وم٘مّدم اًمّمح٤مسم٦م أن اًمٜمبل  

 سمـ قمقف 

165 

 185 ُأيَت سمرضمٍؾ ىمد ذب اخلٛمر أن اًمٜمبل 

 256 أُمر اًمذي أومٓمر يقُم٤ًم ُمـ رُمْم٤من سمٙمٗم٤مرة اًمٔمٝم٤مر أن اًمٜمبل 

 256 أُمر رضماًل أومٓمر ذم رُمْم٤من أن يٕمتؼ رىمب٦م أن اًمٜمبل 

 224 هنك قمـ سمٞمع ُم٤م ًمٞمس قمٜمد اإلٟمس٤من أن اًمٜمبل 



 

 

868 

 

 اًمٗمٝم٤مرس

 اًمّمٗمح٦م ـمــــــــــرف احلدي٨م

 175 ظمرج ًمّمٚمٍح سملم إٟمّم٤مر أن رؾمـقل اهلل 

ـٌ  أن ُم٤مقمزاً   149 وَمُرضِمؿ ،زٟم٤م وهق حمّم

يم٤من يٓمقف قمغم ٟمس٤مئف ذم اًمٚمٞمٚم٦م اًمقاطمدة وًمف يقُمئٍذ  أن ٟمبل اهلل 

 شمسع ٟمسقة

222 

 227 (اسمـ ُمسٕمقد)ًمٞمٚم٦م اجلـ  أٟمف يم٤من ُمع رؾمقل اهلل   

 182 سمؾ اًمِم٤مهد يرى ُم٤م ٓ يرى اًمٖم٤مئ٥م

 161 (عمٕم٤مذ قمٜمدُم٤م أرؾمٚمف اًمٜمبل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم ًمٚمٞمٛمـ)سمؿ شم٘ميض 

 734 قمغم اًمٜمٗم٤مر، وٓ شُمرضب قمغم اًمٕمث٤مرشُمرضب اًمداسم٦م 

ًمٚمثقب يّمٞمبف دم )حتّتف صمؿ شم٘مرصف سم٤معم٤مء صمؿ شمٜمْمحف صمؿ شمّمغم ومٞمف 

 (احلٞمض

267 

 351 شمسٛمٞم٦م اهلل ذم ىمٚم٥م يمؾ اُمرئ ُمسٚمؿ

 135 شمٕمٛمؾ هذه إُم٦م سمره٦ًم سم٤مًمٙمت٤مب صمؿ سمره٦ًم سم٤مًمسٜم٦م صمؿ سمره٦ًم سم٤مًمرأي

 228 مترٌة ـمٞمب٦ٌم وُم٤مٌء ـمٝمقر

ـِ اًْمؼِمِّ َواإِلصْمِؿ؟ضِمْئ٧َم شَمْس٠َمُل   315 قَم

 153 ضمٞمده٤م و رديئٝم٤م ؾمقاءٌ 

ُم٧م اخلٛمُر ًمٕمٞمٜمٝم٤م  213 طُمرِّ

 326 يرصمٜمل اسمـ اسمٜمل دون إظمقيت: طمدي٨م اسمـ قمب٤مس

 162 طمدي٨م اعمِم٤مورة ذم أُمر إذان

 176 طمدي٨م صالة اًمٜمبل قمغم اسمـ ؾمٚمقل

 178 طمدي٨م قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص طملم أص٤مسمتف ضمٜم٤مسم٦ٌم ذم ًمٞمٚم٦ٍم سم٤مردةٍ 

 176 طمدي٨م يمت٤مب اًمّمٚمح يقم احلديبٞم٦م



 

 

867 

 

 اًمٗمٝم٤مرس

 اًمّمٗمح٦م ـمــــــــــرف احلدي٨م

طمدي٨م ُمِم٤مورة اًمٜمبل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم ًمٚمّمح٤مسم٦م ذم أؾم٤مرى 

 سمدر

163 

 310 يمٞمػ شم٘ميض؟» : طمدي٨م ُمٕم٤مٍذ طملم ىم٤مل ًمف

 273 مخٌس ي٘متٚمـ ذم احلؾ واحلرم

 173 ظمػم اًمٜم٤مس ىمرين اًمذيـ أٟم٤م ومٞمٝمؿ

 172 ذروين ُم٤م شمريمتٙمؿ

 738، 710 رومـع اًم٘مٚمـؿ قمــ صمالٍث 

 233 رومع قمـ أُمتل اخلٓم٠م واًمٜمسٞم٤من

 491 زن وأرضمح، وم٢مٟم٤م ُمٕمنم إٟمبٞم٤مء هٙمذا ٟمزن

ق اهلل هب٤م قمٚمٞمٙمؿ، وم٤مىمبٚمقا صدىمتف  345 صدىم٦ٌم شمّمدَّ

٦مٌ   598 وم٢مذا يم٤من رُمْم٤من اقمتٛمري ومٞمف، وم٢من قمٛمرًة ذم رُمْم٤من طَمجَّ

 338 (طمدي٨م ُمٕم٤مذ)وم٢من مل دمده ذم اًمٙمت٤مب واًمسٜم٦م؟ 

 226 يقم اًم٘مٞم٤مُم٦مصمالصم٦م أٟم٤م ظمّمٛمٝمؿ : ىم٤مل اهلل

 409 ىم٣م أن اًمٞمٛملم قمغم اعمدقمك قمٚمٞمف

 164 (ٕيب سمٙمر وقمٛمر)وم٢مين ومٞمام مل يقح إزم ُمثٚمٙمام ، ىمقٓ

 283 (ًمألقمرايب ذم يمٗم٤مرة اجلامع ذم رُمْم٤من)يمٚمٝم٤م أٟم٧م وقمٞم٤مًمؽ 

 152 (اًمؼم)يمٞماًل سمٙمٞمؾٍ 

 304 َٓ َيْ٘مِْملَمَّ طَمَٙمٌؿ سَملْمَ اصْمٜملَْمِ َوْهَق هَمْْمَب٤منُ 

ضمقاسم٤م ًمٗم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م طمبٞمش ذم )ٓ إٟمام ذًمؽ قمرٌق وًمٞمس سمحٞمٍض 

 (آؾمتح٤مو٦م

230 

 290 ٓ شُمٜمٙمح إُم٦م قمغم احلرة



 

 

867 

 

 اًمٗمٝم٤مرس

 اًمّمٗمح٦م ـمــــــــــرف احلدي٨م

 224 ٓ شمبع ُم٤م ًمٞمس قمٜمدك

 
ٍ
 266 ٓ شمبٞمٕمقا اًمؼم سم٤مًمؼم إٓ ؾمقاًء سمسقاء

 392 ٓ زيم٤مة ذم ُم٤مٍل طمتك حيقل قمٚمٞمف احلقل

لُّ   600 ٓ يدظمؾ هذا سمٞم٧م ىمقٍم إٓ ُأْدظِمَٚمُف اًمذُّ

 309 ٓ ي٘ميض اًم٘م٤ميض طملم ي٘ميض وهق همْمب٤من

 630 ًمٕمـ اهلل ُمـ هَمػمَّ ُمٜم٤مر إرض

 135 مل  يزل أُمر سمٜمل إهائٞمؾ ُمٕمتدًٓ طمتك ٟمِم٠م ومٞمٝمؿ اعمقًمدون

مل يزل سمٜمق إهائٞمؾ قمغم ـمري٘م٦ٍم ُمست٘مٞمٛم٦ٍم طمتك يمثر ومٞمٝمؿ أوٓد 

 اًمسب٤مي٤م

134 

وم٘مدت آي٦ًم ُمـ ؾمقرة إطمزاب ، عم٤م ٟمسخٜم٤م اًمّمحػ ذم اعمّم٤مطمػ

 ي٘مرؤه٤م يمٜم٧م أؾمٛمع رؾمقل اهلل 

212 

 377 ًمق يٕمٓمك اًمٜم٤مس سمدقمقاهؿ ٓدقمك ٟم٤مس دُم٤مء رضم٤مل وأُمقاهلؿ

 459 ًمق يٕمٓمك اًمٜم٤مس سمدقمقاهؿ ٓدقمك ٟم٤مس دُم٤مء رضم٤مل وأُمقاهلؿ

 156 ًمٞمس اخلؼم يم٤معمٕمـ٤ميٜم٦م

 325 ًمٞمس٧م سم٤محلٞمْم٦م

اَلِة إَِذا سَمَٚمَغ ؾَمْبَع ؾِمٜملِمَ ُُمُروا  بِكَّ سم٤ِمًمّمَّ ، َوإَِذا سَمَٚمَغ قَمنْمَ ؾِمٜملِمَ ، اًمّمَّ

سُمقُه قَمَٚمْٞمَٝم٤م  وَم٤مْْضِ

733 

 178 (عمٕم٤مذ ذم صالة اعمسبقق)ُم٤م محٚمؽ قمغم ُم٤م صٜمٕم٧م 

 222 طمتك ُأطمؾَّ ًمف ُمـ اًمٜمس٤مء ُم٤م ؿم٤مء ُم٤م ُم٤مت رؾمقل اهلل 

 166 ومٚمٞمّمؾ سم٤مًمٜم٤مس، ُمروا أسم٤م سمٙمرٍ 

َق سمٞمٜمٝمامُمْم٧م   263 اًمسٜم٦م سمٕمد ذم اعمتالقمٜملم أن ُيٗمرَّ



 

 

887 

 

 اًمٗمٝم٤مرس

 اًمّمٗمح٦م ـمــــــــــرف احلدي٨م

 265 ُمٗمت٤مح اًمّمالة اًمقوقء وحتريٛمٝم٤م اًمتٙمبػم

 214 وم٤مظمت٤مري، ُمٚمٙم٧ِم سمْمٕمؽ

 224 ومٚمٞمسـٚمؿ ذم يمٞمٍؾ ُمٕمـٚمقمٍ ، ُمـ أؾمـٚمؿ

يم٤ًم ًمف ذم قمبد، ومٙم٤من ًمف ُم٤مٌل يبٚمغ صمٛمـ اًمٕمبد  516 ُمـ أقمتؼ ِذْ

 608 اعمٔم٤مهرُمـ أومٓمر ذم رُمْم٤من ُمتٕمٛمدًا، ومٕمٚمٞمف ُم٤م قمغم 

 256 ومٕمٚمٞمف ُم٤م قمغم اعمٔم٤مهر، ُمـ أومٓمر ذم رُمْم٤من

 229 ومٚمُٞمتؿَّ صقُمف، ُمـ أيمؾ ٟم٤مؾمًٞم٤م وهق ص٤مئؿٌ 

 456 ُمـ طمٚمػ قمغم يٛملٍم وهق ومٞمٝم٤م وم٤مضمرٌ 

 136 ومٚمٞمتبقأ ُم٘مٕمده ُمـ اًمٜم٤مر، ُمـ ومن اًم٘مرآن سمرأيف

 230 وإُم٤م ُي٘م٤مد، ُمـ ىُمتِؾ ًمف ىمتٞمؾ، ومٝمق سمخػم اًمٜمّٔمريـ، إُم٤م يقدى

 136 ومٚمٞمتبقأ ُم٘مٕمده ُمـ اًمٜم٤مر، ذم اًم٘مرآن سمٖمػم قمٚمؿ ُمـ ىم٤مل

 609 ُمـ مل جيٛمع اًمّمٞم٤مم ىمبؾ اًمٗمجر، ومال صٞم٤مم ًمف

 667 ُمـ ُمٚمؽ ذا رطمؿ حمرم ُمٜمف، ومٝمق طمر

 567 ُمـ ٟم٤مم قمـ صالة أو ٟمسٞمٝم٤م

 513 ( ضمقاب قمغم رضمؾ ؾم٠مل قمـ ووقء اًمٜمبل )ٟمٕمؿ ومدقم٤م سمامء 

 290 قمـ سمٞمع احلّم٤مة، وقمـ سمٞمع اًمٖمرر هنك رؾمقل اهلل 

 290 قمـ ذاء ُم٤م ذم سمٓمقن إٟمٕم٤مم طمتك شمْمع هنك رؾمقل اهلل 

 423 ..قمغم اعمسٚمٛملم هذه ومريْم٦م اًمّمدىم٦م اًمتل ومرض رؾمقل اهلل 

 608 (طمدي٨م إقمرايب) هٚمٙم٧م وأهٚمٙم٧م 

٦مَ  َٕمَؾ هَلُْؿ ِذُمَّ ـٍ وَم٠َمَراُدوَك َأْن دَمْ َت َأْهَؾ طِمّْم ٦َم  َوإَِذا طَم٤مَسْ اهللَِّ َوِذُمَّ

 َٟمبِٞمِّفِ 

706 



 

 

887 

 

 اًمٗمٝم٤مرس

 اًمّمٗمح٦م ـمــــــــــرف احلدي٨م

 598 وذروة ؾمٜم٤مُمف اجلٝم٤مد

 603 وذم اًمريم٤مز اخلٛمس

 291 ُيٜمٝمك قمـ صٞم٤مُملم وسمٞمٕمتلم: اًمٗمٓمر واًمٜمحر، واعمالُمس٦م واعمٜم٤مسمذة

 162 ي٤م سمالل ىمؿ ومٜم٤مد سم٤مًمّمالة

 230 أوم٠مدع اًمّمالة، ي٤م رؾمقل اهلل إين اُمرأة ُأؾمتح٤مض ومال أـمٝمر

 268 اًمٜم٤مس يمره ًمٙمؿ همس٤مًم٦م إن اهلل سمٜمل ه٤مؿمؿ ي٤م ُمٕمنم

 211 (ذم اًمبٞمع)يٌد سمٞمٍد 

 

 
 

 

  



 

 

887 

 

 اًمٗمٝم٤مرس

 ومٝمرس أصم٤مر

 اًمّمٗمح٦م إصمر ـمرف

 135 إي٤ميمؿ وأصح٤مَب اًمرأي

 171 اضمتٛمع رأيل ورأي قمٛمر ذم أُمٝم٤مت إوٓد أن ٓ ُيبٕمـ

 172 اقمرف إُمث٤مل وإؿمب٤مه وىمس إُمقر قمٜمد ذًمؽ

 164 سمٙمرٍ إن أؾمتخٚمػ وم٘مد اؾمتخٚمػ ُمـ هق ظمػٌم ُمٜمل أسمق 

 179 (طمد اًمنمب)إٟمف صمب٧م سمآرائٜم٤م 

 136 إي٤ميمؿ وأرأيـ٧م و أرأيـ٧م

إن اسمـ ُمسٕمقد ضمٕمؾ اعم٤مل : ُأيت قمكم ذم اسمٜمل قمؿ أطمدمه٤م أخ ٕم، وم٘م٤مًمقا ًمف

 ًمألخ ُمـ إم؟
499 

 368 أن أؤمتٜم٧م اعمرأة قمغم ومرضمٝم٤م: ُمـ إُم٤مٟم٦م: أيب سمـ يمٕم٥م 

 171 (اسمـ ُمسٕمقد ذم اعمٗمقو٦م)أضمتٝمد رأيل 

 170 (أسمق سمٙمر ذم اًمٙمالًم٦م)أىمقل ىمقًٓ سمرأيل 

 164 دٟمٞم٤ميمؿ سمٛمـ ريض سمف رؾمـقل اهلل ُٕمر ديٜمٙمؿ أٓ شمروقن ُٕمر

 شمٔمٚمٜمل وأي أرٍض شم٘مٚمٜمل إذا ىمٚم٧م ذم يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم سمرأيل
ٍ
 169 أي ؾمامء

 601 (قمٛمر)ص٤مًمح ٟمّم٤مرى سمٜمل شمٖمٚم٥م قمغم أن شُمْمٕمَّػ قمٚمٞمٝمؿ اًمزيم٤مة ُمرشملم 



 

 

887 

 

 اًمٗمٝم٤مرس

 اًمّمٗمح٦م إصمر ـمرف

 368 ًم٘مد يمدٟم٤م أن ٟمٕمٛمؾ سمآرائٜم٤م ومٞمام ومٞمف أصمرٌ : ذم ىمّم٦م اجلٜملم قمٛمر 

 721 .ي٘ميض: قمـ اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام، أٟمف ىم٤مل ذم اعمٖمٛمك قمٚمٞمف يقُم٤ًم وًمٞمٚم٦مٍ 

 563 .صمالصم٦م أي٤مم ُمتت٤مسمٕم٤مت: ىمراءة اسمـ ُمسٕمقد

 166 ًمٚمست٦م ىمّم٦م اؾمتخالف قمٛمر 

 184 (ًمرضمؾ أضمٜم٥م ومل جيد اعم٤مء) ٓ شمّمؾ

 184 (ًمرضمؾ أضمٜم٥م ومل جيد اعم٤مء)وإن مل جيد اعم٤مء ؿمٝمرًا ٓ يتٞمٛمؿ 

 173 ًم٘مد أشمك قمٚمٞمٜم٤م زُم٤مٌن ًمسٜم٤م ٟمس٠مل وًمسٜم٤م هٜم٤مًمؽ

 137 ًمٚمزوج اًمٜمّمػ

 165 ُمٜم٤م  أُمػٌم وُمٜمٙمؿ أُمػمٌ : ىم٤مًم٧م إٟمّم٤مر  عم٤م ىمبض رؾمقل اهلل 

 169 ُمـ فم٤مهره ًمق يم٤من اًمديـ سم٤مًمرأي ًمٙم٤من سم٤مـمـ اخلػ سم٤معمسح أومم

ـٌ ، اعمسٚمٛمقن طمسٜم٤مً ُم٤م رآه   380 اسمـ ُمسٕمقد، ومٝمق قمٜمد اهلل طمس

  181أن يت٘مدم سملم يدي رؾمقل اهلل  ُم٤م يم٤من ٓسمـ أيب ىمح٤موم٦م

 179 ُم٤م يمٜم٧م ٕىمٞمؿ طمّدًا قمغم أطمٍد ومٞمٛمقت

 168 هبقا أن أسم٤مهؿ يم٤من مح٤مرا

 185 (ذم طمد اًمنمب)ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم إذا ذب هذى 



 

 

887 

 

 اًمٗمٝم٤مرس

 ( يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة )  ومٝمرس اعمس٤مئؾ اًمٗم٘مٝمٞم٦م

 اًمّمٗمح٦م اعمس٠مًم٦م

 178 أص٤مسمتف ضمٜم٤مسم٦ٌم ذم ًمٞمٚم٦ٍم سم٤مردةٍ 

وقمـغم اًمٕمـامُمـ٦م أهـق  آظمتالف ذم اعمسـح سم٤مخلػ واعمسـح قمغم اجلرُمـقق

 ضم٤مئـٌز أم ٓ؟

354 

 353 آظمتالف ذم صٗم٦م اعمقآة واًمؽمشمٞم٥م واًمٜمٞم٦م ذم اًمقوقء

 538 اًمتٙمرار ُمسٜمقٌن ذم اعمْمٛمْم٦م وآؾمتٜمِم٤مق

 612 وقمٜمد اًمِم٤مومٕمٞم٦م سمدل ْضورة، اًمتٞمٛمؿ ظمٚمٌػ ُمٓمٚمٌؼ قمٜمد احلٜمٗمٞم٦م

 183 اًمتـٞمـٛمؿ ًمٚمـجٜمـ٥م

 370 احلٙمؿ سمٓمٝم٤مرة أسم٤مر واحلٞم٤مض سمٕمدُم٤م شمٜمجس٧م

 370 احلٙمؿ سمٓمٝم٤مرة اًمثقب اًمٜمجس إذا همسؾ ذم اإِلْٟمَج٤مٟم٤مت

 483 اخل٤مرج ُمـ همػم اًمسبٞمٚملم، يٙمقن طمدصم٤ًم يم٤مخل٤مرج ُمـ اًمسبٞمٚملم

اؾمتت٤مر اًم٘مدم سم٤مخلػ هؾ يٙمقن ُم٤مٟمٕم٤ًم ُمـ هاي٦م احلدث إمم اخلالف ذم أن 

 اًم٘مدم؟

345 

 أو رقم٤مٍف يبٜمل  اًمذي ؿُم٩مَّ ذم صالشمف ٓ يبٜمل سمٕمد اًمقوقء
ٍ
واًمذي اسمُتكم سم٘ملء

 قمغم صالشمف سمٕمد اًمقوقء

234 

 215 اًمسٛمـ اًمذي وىمٕم٧م ومٞمف وم٠مرةٌ 

ومل جيّقز اًمِم٤مومٕمل ٓ َيٕمتؼم اًمتٞمٛمؿ ىمبؾ دظمقل اًمقىم٧م ذم طمؼ أداء اًمٗمريْمـ٦م، 

 سمتٞمٛمٍؿ واطمـدٍ  أداء اًمٗمرولم

612 

ز اًمتٞمٛمؿ ًمٚمٛمريض اًمذي ٓ خي٤مف اهلالك قمغم ٟمٗمسف: اًمِم٤مومٕمل  613 مل جيقِّ



 

 

885 

 

 اًمٗمٝم٤مرس

 اًمّمٗمح٦م اعمس٠مًم٦م

ويِمؽمط ، وأظمر ٟمجٌس  جيّقز اًمتحري ذم إٟم٤مءيـ أطمدمه٤م ـم٤مهرٌ : اًمِم٤مومٕمل

 ..ـمٚم٥م اعم٤مء ىمبؾ اًمتٞمٛمؿ

613 

 614 اعمتٞمٛمؿ، قمٜمد  حمٛمد ٓ ي١مم اعمتقوئلم

واؾمتٞمٕم٤مب مجٞمع اًمرأس سم٤معمسح ، اعمسح سمرسمع اًمرأس قمٜمد احلٜمٗمٞم٦ماعمٗمروض هق 

 ؾُمٜم٦َّمٌ 

536 

 575 سمخالف احلٜمٗمٞم٦م، اًمٜمٞم٦م ذط ذم اًمقوقء قمٜمد اًمِم٤مومٕمٞم٦م

 273 شمّمحٞمح اًمقوقء سمٖمػم اًمٜمٞم٦م

 267 شمٓمٝمػم اًمثقب اًمٜمجس سم٤مؾمتٕمامل ؾم٤مئر اعم٤مئٕم٤مت ؾمقى اعم٤مء

 228 ضمقاز اًمتقيضِّ سمٜمبٞمذ اًمتٛمر

 371 ؾم١مر ؾمب٤مع اًمٓمػم

 371 ؾم١مر ؾمب٤مع اًمقطمش

 255 ذط اًمٜمٞم٦م ذم اًمتٞمٛمؿ

 430 قمٜمد زومر رمحف اهلل ٓ جي٥م همسؾ اعمراومؼ ذم اًمقوقء

 330 ٓ ُيِمؽمط اًمتٙمرار ذم اعمسح سم٤مًمرأس

 550 ٓ ي٠مظمذ ٕذٟمٞمف ُم٤مًء ضمديدًا قمٜمد احلٜمٗمٞم٦م

 482 ٓ يسـ شمثٚمٞم٨م اعمسح قمغم اًمرأس

ذًمؽ اًمثقب أصاًل مل يٚمزُمف  أو أًم٘مك، ًمق ىمٓمع ُمقوع اًمٜمج٤مؾم٦م سم٤معم٘مراض

  اًمٖمسؾ

272 

 614 ُمتك يٙمقن اًمتٞمٛمؿ ظمٚمٗم٤ًم ْضورًة ذم طم٤مل وضمقد اعم٤مء؟

 435 ُمس اًمذيمر يٜم٘مض اًمقوقء قمٜمد اًمِم٤مومٕمٞم٦م

 231 ُمـ سمف ؾمٚمس اًمبقل يتقو٠م ًمقىم٧م يمؾ صالٍة يم٤معمستح٤مو٦م



 

 

886 

 

 اًمٗمٝم٤مرس

 اًمّمٗمح٦م اعمس٠مًم٦م

وم٢مٟمف يتقو٠م ويبٜمل قمغم ، ُمـ ؾمب٘مف احلدث ذم ظمالل اًمّمالة سم٠مي وضمٍف ؾمب٘مف

 صالشمف

232 

 613 أم ظمٚمٌػ قمـ اًمقوقء؟ ، هؾ اًمؽماب ظمٚمٌػ قمـ اعم٤مء

 373 وضمقب اًمتحرز قمـ اًمرـمقسم٦م اًمٜمجس٦م اًمتل يٛمٙمـ اًمتحرز قمٜمٝم٤م ُمـ همػم طمرٍج 

 229 وضمقب اًمٓمٝم٤مرة سم٤مًم٘مٝم٘مٝم٦م ذم اًمّمالة

 



 

 

888 

 

 اًمٗمٝم٤مرس

 يمت٤مب اًمّمالة

 اًمّمٗمح٦م س٠مًم٦ماعم

 194 اعمتحري ذم سم٤مب اًم٘مبٚم٦م يٚمزُمف اًمتقضمف إمم اجلٝم٦م اًمتل يست٘مر قمٚمٞمٝم٤م اًمرأي 

 ُمـ اًمٙمٕمب٦م يم٤مؾمت٘مب٤مل مجٞمٕمٝم٤م ذم طمٙمؿ اًمّمالة
ٍ
 271 اؾمت٘مب٤مل ضمزء

 266   اومتت٤مح اًمّمالة سمٖمػم ًمٗمظ اًمتٙمبػم

 353  آظمتالف ذم اًمريمٕم٦م اًمقاطمدة، أهل صالٌة ُمنموقم٦ٌم أم ٓ؟

 353 ؟آظمتالف ذم اًم٘مراءة اًمريمٕمتلم إظمػمشملم ُمـ اًمرسم٤مقمٞم٦م أهل ومريْم٦ٌم أم ٓ

 344  هؾ يٙمقن ُمس٘مٓم٤ًم ؿمٓمر اًمّمالةآظمتالف ذم أن اًمسٗمر 

 353 آظمتالف ذم شمٕملم اًمٗم٤محت٦م ريمٜم٤م ذم اًمّمالة

ٌز أداء اًمّمالة ومرو٤ًم وإن مل يٙمـ ُمقضمب٤ًم ًمألداء  اجلزء إول ُمـ اًمقىم٧م جمقِّ

 قمٞمٜم٤مً 

392 

اجلٜمقن إذا اُمتد طمتك يم٤من ُمستققمب٤ًم ًمٚمِمٝمر، أو زائدًا قمغم اًمٞمقم واًمٚمٞمٚم٦م ذم 

 اًم٘مْم٤مء طمٙمؿ اًمّمالة، وم٢مٟمف ٓ يٚمزُمف

721 

 أو رقم٤مٍف يبٜمل  اًمذي ؿُم٩مَّ ذم صالشمف ٓ يبٜمل سمٕمد اًمقوقء
ٍ
واًمذي اسمُتكم سم٘ملء

 قمغم صالشمف سمٕمد اًمقوقء

234 

 487 قمٜمد احلٜمٗمٞم٦م اًمُسٜم٦َّم ذم اًمت٠مُملم اإلظمٗم٤مء

اًمِم٤مومٕمل ٓ َيٕمتؼم اًمتٞمٛمؿ ىمبؾ دظمقل اًمقىم٧م ذم طمؼ أداء اًمٗمريْمـ٦م، ومل 

 سمتٞمٛمٍؿ واطمـدٍ  جيّقز أداء اًمٗمرولم

612 

اعمريض يّمكم ىم٤مقمدًا صمؿ ٓ شمٚمزُمف اإلقم٤مدة إذا سمرأ، واعمُ٘مّٞمُد يّمكم ىم٤مقمدًا صمؿ 

 شمٚمزُمف اإلقم٤مدة إذا ُرومَِع اًم٘مٞمُد قمٜمف

233 

 724 اعمس٤مومر إذا أدى اجلٛمٕم٦م يم٤من ُم١مدي٤ًم ًمٚمٗمرض



 

 

887 

 

 اًمٗمٝم٤مرس

 اًمّمٗمح٦م س٠مًم٦ماعم

اعمٖمٛمك قمٚمٞمف ذم طمٙمؿ اًمّمقم يمذًمؽ، ويمذًمؽ ذم طمٙمؿ اًمّمالة إذا مل يزد 

 طم٘مف ذًمؽ مل يثب٧م اًمقضمقب ذم قمغم يقٍم وًمٞمٚم٦ٍم، وم٢مْن زاد قمغم

722 

 343 اًمقشمر هؾ هل سمٛمٜمزًم٦م اًمٗمريْم٦م زي٤مدًة قمغم اخلٛمس

إذا ىمرأ اعمّمكم ؾمقرًة ذم آظمره٤م ؾمجدٌة، ومريمع هب٤م ذم اًم٘مٞم٤مس دمزيف، وذم 

 آؾمتحس٤من ٓ دمزيف قمـ اًمسجقد

373 

 379 إذا ٟم٤مم ذم صالشمف، وم٤مطمتٚمؿ

 275 أداء اًمٜم٤مس اجلٛمٕم٦م أداء اًمٔمٝمر يقم اجلٛمٕم٦م ذم اعمٍم سمٖمػم قمذٍر ىمبؾ

طم٘مقق اهلل شمٕم٤ممم يثب٧م طمٙمؿ صح٦م إداء ومٞمف ىمبؾ اًمبٚمقغ سم٤مقمتب٤مر إهٚمٞم٦م 

اعم٤مزمُّ واًمبدينُّ ومٞمف ؾمقاٌء يم٤مًمّمالة  اًم٘م٤مسة، وٓ يثب٧م وضمقب إداء،

 .........واًمّمقم واًمزيم٤مة واحل٩م قمٜمد احلٜمٗمٞم٦م

736 

ـٌ يتٙمرر ومرو٤ًم ذم إ :قمٜمد اًمِم٤مومٕمل وًمٞملم، ومٞمتٙمرر ومرو٤ًم ىمراءة اًمٗم٤محت٦م ريم

 ذم إظمريلم يم٤مًمريمقع

462 

إذا صـغمَّ ذم أول اًمقىمـ٧م صمـؿ سمٚمـغ ذم آظمـره، ومـ٢من اعمـ١مدَّى :  قمٜمد اًمِم٤مومٕمٞم٦م

 جيـقز قمــ اًمٗمـرض

738 

 355 ذم صٗم٦م صدىم٦م اًمٗمٓمر وإوحٞم٦م واًمقشمر

 177 يم٤من احلٙمؿ ًمٚمٛمسبقق أن يبدأ سم٘مْم٤مء ُم٤م ؾمبؼ سمف صمؿ يت٤مسمع اإلُم٤مم

 614 ٓ يبٜمل اعمّمكم سمريمقٍع وؾمجقٍد صالشمف قمغم صالة اعمقُملء

وم٢مٟمف يتقو٠م ويبٜمل قمغم ، ُمـ ؾمب٘مف احلدث ذم ظمالل اًمّمالة سم٠مي وضمٍف ؾمب٘مف

 صالشمف

232 



 

 

887 

 

 اًمٗمٝم٤مرس

 اًمّمٗمح٦م س٠مًم٦ماعم

ُمـ مل جيتٝمد سمٕمد آؿمتب٤مه ذم أُمر اًم٘مبٚم٦م طمتك صغّم إمم ضمٝم٦ٍم، وم٢مٟمف ٓ دمزيف 

إمم ضمٝم٦ٍم وم٢مٟمف  صالشمف ُم٤م مل يٕمٚمؿ أٟمف أص٤مب، سمخالف ُم٤م إذا اضمتٝمد وصغّم 

 دمزيف صالشمف وإن شمبلم أٟمف أظمٓم٠م

427 

َأِذن ًمف اعمقمم، أو  وضمقب اجلٛمٕم٦م ذم طمؼ اًمٕمبد همػم صم٤مسم٧ٍم، طمتك إٟمف وإن 

طمرض اجل٤مُمع ُمع اعمقمم يم٤من ًمف أن ٓ ي١مدِّي، وًمٙمـ إذا أدَّى يم٤من اعم١مدَّى 

 ومرو٤مً 

724 

 229 وضمقب اًمٓمٝم٤مرة سم٤مًم٘مٝم٘مٝم٦م ذم اًمّمالة

وقمٜمد ظمقف ومقت اًمريمٕم٦م ، ىمتداء قمٜمد  احلٜمٗمٞم٦ميس٘مط ريمـ اًم٘مراءة سم٤مٓ

  .سم٤مٓشمٗم٤مق، وٓ يس٘مط ريمـ اًمريمقع

465 

 

 

 

 

 

 



 

 

877 

 

 ساًمٗمٝم٤مر

 يمت٤مب اًمزيم٤مة

 اًمّمٗمح٦م اعمس٠مًم٦م

 260 هؾ يِمؽمط صٗم٦م اإليامن ذم َُمـ شُمٍَمُف إًمٞمف اًمّمدىم٤مت ؾمقى اًمزيم٤مة

اخلالف ذم أن اًمبٚمقغ قمـ قم٘مٍؾ هؾ يٙمقن ذـم٤ًم ًمقضمقب طم٘مقق اهلل 

 اًمزيمقات واًمٙمٗم٤مراتشمٕم٤ممم اعم٤مًمٞم٦م؟ ٟمحق 

348 

ومٞمقضمبقن احلؼ اعم٤مزم قمغم اًمّمبل: ، اًمِم٤مومٕمٞم٦م يٗمرىمقن سملم اعم٤مزم واًمبدين

 ًمدظمقل اًمٜمٞم٤مسم٦م ومٞمف

737 

 521 اعمسٚمِؿ ٓ جيقز ًمف أن يْمع زيم٤مة ُم٤مًمف ذم اًمٙم٤مومر

 286 إجي٤مب اًمزيم٤مة قمٜمد إطمٜم٤مف ذم احلكم سم٤مقمتب٤مر صٗم٦م اًمثََّٛمٜمِٞم٦َِّم ذم إصؾ

يم٤من ًمرضمٍؾ ُم٤مئت٤م درهٍؿ ومخٍس ُمـ اإلسمؾ اًمس٤مئٛم٦م، ومسبؼ إذا : أسمق طمٜمٞمٗم٦م

طمقل اًمس٤مئٛم٦م، وم٠مّدى قمٜمٝم٤م ؿم٤مًة، صمؿ سم٤مقمٝم٤م سمامئتل درهٍؿ، وم٢مٟمف ٓ َيْمؿُّ 

 صمٛمٜمٝم٤م إمم ُم٤م قمٜمده، وًمٙمـ يٜمٕم٘مد قمغم اًمثٛمـ طمقٌل ضمديدٌ 

527 

 265 ضمقاز إظمراج اًم٘مٞمٛم٦م سمدًٓ قمـ إٟمٕم٤مم وهمػمه٤م ذم اًمزيم٤مة

 266 واطمدٍ  سف اًمزيم٤مة إمم صٜمٍػ  ضمقاز

 326، 269 طمرُم٦م اًمزيم٤مة قمغم سمٜمل ه٤مؿمؿ

 392، 385 ؾمب٥م وضمقب اًمزيم٤مة ُِمْٚمُؽ اًمٜمّم٤مب اًمٜم٤مُمل احلقزم

 440 اجلد ٓ ي١مدِّي صدىم٦م اًمٗمٓمر قمـ اًمٜم٤مومٚم٦م:ىم٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م 

ًم٧م إرض اًمٕمنمي٦م إمم ُمٚمؽ اًمذُمل شمّمػم : ىم٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م إذا حتقَّ

 ظمراضمٞم٦مً 

600 

اًمٕمنم قمغم اًمٙم٤مومر اقمتب٤مرًا سم٤مًمّمدىم٤مت يتْم٤مقمػ : ىم٤مل أسمق يقؾمػ

 وقمٜمد حمٛمد شمب٘مك قمنمي٦م، وُمٜمٕمف أسمق طمٜمٞمٗم٦م، اعمْم٤مقمٗم٦م ذم طمؼ سمٜمل شمٖمٚم٥م

601 



 

 

877 

 

 اًمٗمٝم٤مرس

 اًمّمٗمح٦م اعمس٠مًم٦م

 407 ٓ مخس ذم اًمٚم١مًم١م واًمٕمٜمؼم واًمسٛمؽ

 600 ٓ ُيبتدأ اعمسٚمؿ سم٤مخلراج ذم أروف، ويب٘مك قمٚمٞمف اخلراج سمٕمد إؾمالُمف

ب٤مدات اعم٤مًمٞم٦م قمغم اًمّمبل قمٜمد احلٜمٗمٞم٦م ذم اًمٕم ٓ يثب٧م وضمقب إداء

 يم٤مًمزيم٤مة

736 

ٓ جي٥م اخلٛمس إٓ ومٞمام ُيّم٤مب مم٤م يم٤من أصٚمف ذم يد اًمٕمدوِّ وىمع ذم يد 

 اعمسٚمٛملم سم٢مجي٤مف اخلٞمؾ واًمريم٤مب

407 

 270 وحيؾ ًمٚمٗم٘مػم حل٤مضمتف، ٓ حيؾ ُمـ اًمزيم٤مة رٌء ًمٚمٖمٜمل

 600 جي٥م اًمٕمنم ذم إرايض اًمٜم٤مُمٞم٦م ُمـ همػم اؿمؽماط اعم٤مًمؽ هل٤م

 663 سمٕمد يمامل اًمٜمّم٤مب جيقز شمٕمجٞمؾ اًمزيم٤مة

 603 جيقز سف مخس اعمٕمدن ذم سمٜمل ه٤مؿمؿ

جيقز ووع مخس اًمٖمٜمٞمٛم٦م ذم َُمـ هق ُمـ مجٚم٦م اًمٖم٤مٟمٛملم قمٜمد طم٤مضمتٝمؿ، 

 وذم آسم٤مئٝمؿ وأوٓدهؿ

603 

 603 جيقز ووع مخس اعمٕمدن ذم اًمقاضمد قمٜمد طم٤مضمتف

 



 

 

877 

 

 اًمٗمٝم٤مرس

 يمت٤مب اًمّمقم واحل٩م

 اًمّمٗمح٦م س٠مًم٦ماعم

 275 اًمٜمذر سمّمقم يقم اًمٜمحر

ورة إذا طم٩م سمٜمٞم٦م اًمٜمٗمؾ  332 ٓ ي٘مع طمجف قمـ اًمٗمرض: -اًمٍمَّ

ورة وقمٜمد ، إذا طم٩مَّ سمٜمٞم٦م اًمٜمٗمؾ ي٘مع قمـ اًمٗمرض قمٜمد اًمِم٤مومٕمٞم٦م: اًمٍمَّ

 احلٜمٗمٞم٦م ي٘مع قمغم ُم٤م ٟمقاه

562 

 597 اًمٕمٛمرة ؾمٜم٦م ىمقي٦م

 158 اًمُ٘مْبٚم٦م ذم طم٤مًم٦م اًمّمقم

 258 اًمٙمٗم٤مرة دم٥م سمجامع اعمٞمت٦م واًمبٝمٞمٛم٦م

 559 يتحٚمؾ يم٤معمحٍم سم٤مًمٕمدو، وقمٜمد اًمِم٤مومٕمٞم٦م ٓ يتحٚمؾاعمريض قمٜمد احلٜمٗمٞم٦م 

، اًمٜم٤مئؿ إذا ُص٥مَّ ذم طمٚم٘مف ُم٤مٌء وهق ص٤مئٌؿ، مل يٗمسد صقُمف قمغم ىمقل زومر

 ويٗمسد قمٜمد اًمب٤مىملم

394 

إطمرام اًمّمبل صحٞمٌح سم٤مقمتب٤مر إهٚمٞم٦م اًم٘م٤مسة، وًمٙمـ ٓ شمٚمزُمف 

 وقمٜمد اًمِم٤مومٕمٞم٦م شمٚمزُمف، اًمٙمٗم٤مرات سم٤مرشمٙم٤مب اعمحٔمقرات

739 

 737 ُأطمٍم اًمّمبل، ومتحٚمَّؾ، مل يٚمزُمف اًم٘مْم٤مءإذا 

إذا أطمرم سم٤محل٩م صمؿ سمٚمغ ىمبؾ اًمقىمقف، وم٢من طمجف يٙمقن قمـ اًمٗمرض قمٜمد 

 اًمِم٤مومٕمٞم٦م

739 

إذا ًمزم اعمرأة صقم ؿمٝمريـ ذم يمٗم٤مرة اًم٘متؾ، وم٠مومٓمرت سمٕمذر احلٞمض، مل 

 يٚمزُمٝم٤م آؾمت٘مب٤مل، سمخالف ُم٤م إذا ًمزُمٝم٤م صقم قمنمة أي٤مٍم ُمتت٤مسمٕم٦ٍم سم٤مًمٜمذر

568 

 463 سم٤مًمنموع  يم٤محل٩م اًمّمقم قمب٤مدٌة ُيٚمتزم سم٤مًمٜمذر، ومُٞمٚمتزمإن 

 230 سم٘م٤مء اًمّمقم ُمع إيمؾ واًمنمب ٟم٤مؾمٞم٤مً 



 

 

877 

 

 اًمٗمٝم٤مرس

 اًمّمٗمح٦م س٠مًم٦ماعم

 644 دًٓم٦م اعمحرم قمغم ىمتؾ اًمّمٞمد، شمقضم٥م قمٚمٞمف وامن اجلزاء

 331 صقم اًمِمٝمر سمٛمٓمٚمؼ اًمٜمٞم٦م

 527 صقم رُمْم٤من يت٠مّدى سم٤مًمٜمٞم٦م اعمقضمقدة ذم أيمثر اًمٜمٝم٤مر

 439 ٓيقضم٥م اًمٙمٗم٤مرة         ىم٤مل اسمق طمٜمٞمٗمف شمٜم٤مول احلّم٤مه

 160 ىمْم٤مء رُمْم٤من ُمتٗمرىم٤مً 

ٓ دم٥م اًمٙمٗم٤مرة قمغم اعمٗمٓمر ذم يقٍم إذا اقمؽمض ُمرٌض أو طمٞمٌض ذم ذًمؽ 

 اًمٞمقم

609 

 608 ٓ دم٥م اًمٙمٗم٤مرة قمغم ُمـ أومٓمر سمٕمد ُم٤م أسمٍم هالل رُمْم٤من وطمده

ٓ دم٥م اًمٙمٗم٤مرة قمغم ُمـ أومٓمر وهق ُمس٤مومٌر، وإْن يم٤من إداء ُمستح٘م٤ًم 

 ذم ذًمؽ اًمقىم٧م سمٕمٞمٜمف: سمٙمقٟمف ُم٘مٞماًم ذم أول اًمٜمٝم٤مرقمٚمٞمف 

609 

 609 ٓ دم٥م اًمٙمٗم٤مرة قمغم ُمـ ٟمقى ىمبؾ اٟمتّم٤مف اًمٜمٝم٤مر صمؿ أومٓمر

 566 ٓ يبٓمؾ إطمرام اعمجٜمقن سمسب٥م اجلٜمقن

َـّ سمٕمد اًمنموع ذم اًمّمقم سم٘مل ص٤مئامً   566 ًمق ضُم

وم٢مٟمف ٓ ، ُمـ ُأهمٛمل قمٚمٞمف ىمبؾ همروب اًمِمٛمس وسم٘مل يمذًمؽ إمم آظمر اًمٖمد

 يٙمقن ص٤مئامً 

232 

 232 ُمـ يم٤من ُمٖمٛمًك قمٚمٞمف ذم مجٞمع اًمٜمٝم٤مر يت٠مّدى ريمـ اًمّمقم ُمٜمف

 256 وضمقب اًمٙمٗم٤مرة سم٤مٕيمؾ واًمنمب ذم رُمْم٤من

 609 يٙمتٗمك  سمٙمـٗم٤مرٍة واطمـدٍة إذا أومـٓمر ذم أيـ٤مٍم ُمـ رُمْم٤من

 

 

 



 

 

877 

 

 اًمٗمٝم٤مرس

 يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح واًمٓمالق

 اًمّمٗمح٦م اعمس٠مًم٦م

وـ٦م  171 اعمٗمـقِّ

 347 اًمِمٝمقد ذم اًمٜمٙم٤مح ًمٚمحؾاظمتالف اًمٕمٚمامء ذم اؿمؽماط 

 443 اظمتالف اًمٕمٚمامء ذم ضم٤مري٦ٍم سملم رضمٚملم ضم٤مءت سمقًمٍد، وم٤مدقمٞم٤مه

 350 آظمتالف ذم اؿمؽماط اًمقزم ذم اًمٜمٙم٤مح

 355 آظمتالف ذم صٗم٦م اإلسم٤مٟم٦م سم٤مًمٓمالق قمٜمد اًم٘مّمد إًمٞمف ُمـ همػم ضُمْٕمؾٍ 

 356 آظمتالف ذم صٗم٦م اًمٓمالق اعمنموع أٟمف ُمب٤مٌح سم٠مصؾ اًمقوع أو ُمٙمروٌه؟

 353 آظمتالف ذم صٗم٦م اًمٕمداًم٦م ذم ؿمٝمقد اًمٜمٙم٤مح، وذم صٗم٦م اًمذيمقرة

آظمتالف ذم صٗم٦م اعمٚمؽ اًمث٤مسم٧م سم٤مًمٜمٙم٤مح أهق ُمِمؽمٌك سملم اًمزوضملم أم 

 خيتص اًمرضمؾ سمف؟

355 

آظمتالف ذم صٗم٦م ُمٚمؽ اًمٜمٙم٤مح أٟمف ذم طمٙمؿ ُمٚمؽ اعمٜمٗمٕم٦م أو ذم طمٙمؿ 

 ُمٚمؽ اًمٕملم؟

356 

 506 ذم احلؾ سمٛمٚمؽ اًمٞمٛملمإُم٦م اًمٙمت٤مسمٞم٦م يم٤مُٕم٦م اعمسٚمٛم٦م 

، وم٤مًم٘مقل : سمٚمٖمٜمل اًمٜمٙم٤مح، ومرددُت، وىم٤مل اًمزوج: اًمبٙمر إذا ىم٤مًم٧م سمؾ ؾمٙم٧مِّ

 احلٜمٗمٞم٦م ىمقهل٤م قمٜمد

459 

 333 وٓ يزوج اًمبٙمر اًمب٤مًمٖم٦م إٓ سمرو٤مه٤م  ، اًمثّٞم٥م اًمّمٖمػمة يزّوضمٝم٤م أسمقه٤م

 223 احِلؾ سم٤مًمٜمٙم٤مح ي٘متٍم قمغم إرسمٕم٦م

 احلرُمـ٦م اًمث٤مسمتـ٦م سم٤مًمروـ٤مع واعمّمـ٤مهرة همػم احلرُمـ٦م اًمث٤مسمتـ٦م سمتـٓمٚمٞم٘مـ٤مت

 اًمثـالث

252 



 

 

875 

 

 اًمٗمٝم٤مرس

 اًمّمٗمح٦م اعمس٠مًم٦م

 263 اًمٗمرىم٦م سملم اًمزوضملم ٓ شم٘مع سمٚمٕم٤من اًمزوج

 559 ٓ شمستقضم٥م اًمٜمٗم٘م٦م وٓ يٚمح٘مٝم٤م اًمٓمالق: اعمبتقشم٦م قمٜمد اًمِم٤مومٕمٞم٦م

 541 ويٚمح٘مٝم٤م قمٜمد احلٜمٗمٞم٦م، اعمختٚمٕم٦م ٓ يٚمح٘مٝم٤م اًمٓمالق قمٜمد اًمِم٤مومٕمٞم٦م

 281  سمٕمد اًمبٞمٜمقٟم٦م  هؾ ي٘مع قمٚمٞمٝم٤م اًمٓمالق؟اعمٕمتّدة 

 352 اًمٜمٙم٤مح قم٘مد ُمٕم٤مُمٚم٦ٍم  ومٞمّمح ُمـ اًمٙم٤مومر واعمسٚمؿ

 579 يّمح ُمـ اهل٤مزل وُمـ اعمٙمَره واعمخٓمئ قمٜمد احلٜمٗمٞم٦م: اًمٜمٙم٤مح

 746 اًمّمبل وىمٕم٧م اًمٗمرىم٦م سمٞمٜمف وسملم اُمرأشمف، ويم٤من ـمالىم٤ًم ذم ىمقل حمٛمد إذا ارشمد

ق سمٞمٜمٝمام، ويم٤من إذا أؾمٚمٛم٧م اُمرأة اًمّمبل  وقُمِرض قمٚمٞمف اإلؾمالم وم٠مسمك، وُمرِّ

 ذًمؽ ـمالىم٤ًم ذم ىمقل أيب طمٜمٞمٗم٦م وحمٛمد

746 

َب احلّد ضم٤مز ًمف أن يتزوضمٝم٤م ـُ ٟمٗمَسف وُْضِ  264 إذا أيمَذب اعمالقم

إذا شمزوج يمبػمًة وروٞمٕم٦ًم، وم٠مروٕم٧م اًمٙمبػمة اًمروٞمٕم٦م، وم٢من اًمزوج يٖمرم 

ٕمٛمدت اًمٗمس٤مد، وإن مل ٟمّمػ صداق اًمّمٖمػمة، صمؿ يرضمع سمف قمغم اًمٙمبػمة إن شم

 
ٍ
 شمتٕمٛمد ذًمؽ، مل يرضمع قمٚمٞمٝم٤م سمٌمء

655 

 741 إذا شمقيمؾ اًمّمبل قمـ اًمٖمػم سم٤مًمٓمالق واًمٕمت٤مق، وم٢مٟمف يّمح ذًمؽ ُمٜمف

ومٙمذهب٤م . طمْم٧م: وم٘م٤مًم٧م. إذا طمْم٧م، وم٠مٟم٧م ـم٤مًمٌؼ : إذا ىم٤مل ُٓمرأشمف

 اًمزوج؟

367 

إْن دظمٚم٧م ه٤مشملم اًمداريـ، وم٠مٟم٧م ـم٤مًمٌؼ، وم٠مسم٤مهن٤م، ودظمٚم٧م : إذا ىم٤مل ُٓمرأشمف

إطمدى اًمداريـ ذم همػم ُمٚمٙمف، صمؿ شمزوضمٝم٤م، ومدظمٚم٧م إظمرى ذم ُمٚمٙمف، 

 شمٓمٚمؼ

650 

إن يمٜم٧م حتبٞمٜمل أو شمبٖمْمٞمٜمل، وم٠مٟم٧م يمذا، وم٢من إظمب٤مره٤م سمف : إذا ىم٤مل ُٓمرأشمف

 ذم اعمجٚمس يٙمقن دًمٞمؾ وضمقد ُم٤م ضمٕمٚمف ذـم٤مً 

674 



 

 

876 

 

 اًمٗمٝم٤مرس

 اًمّمٗمح٦م اعمس٠مًم٦م

هؾ اًمرضمٕم٦م شمٜم٘مٓمع هبذا اًمٚمٗمظ أم . أٟم٧م ـم٤مًمٌؼ شمٓمٚمٞم٘م٦ًم سم٤مئٜم٦مً : إذا ىم٤مل ُٓمرأشمف

 ؟ٓ

282 

إطمدايمـ ـم٤مًمٌؼ صمالصم٤ًم، ووـمئ صمالصم٤ًم ُمٜمٝمـ، طمتك : إذا ىم٤مل ًمٜمس٤مئف إرسمٕم٦م

 يٙمقن ذًمؽ دًمٞماًل قمغم اٟمتٗم٤مء اعمحرُم٦م قمٜمٝمـ، شمٕملّم هب٤م اًمراسمٕم٦م حمرُم٦م

444 

وم٢مٟمف ي٘م٤مم ظمؼمه٤م سمف ُم٘م٤مم . طمْم٧م: وم٘م٤مًم٧م. إن طمْم٧م وم٠مٟم٧م يمذا: إذا ىم٤مل

 طم٘مٞم٘م٦م اًمنمط ذم وىمقع اًمٓمالق

674 

جمٜمقٟم٤ًم وًمف أٌب، وم٠مؾمٚمٛم٧م اُمرأشمف، ُيٕمرض اإلؾمالم قمغم إذا يم٤من اًمزوج 

 أسمٞمف، وُيٗمّرق سمٞمٜمٝمام إذا أسمك أن ُيسٚمؿ

732 

ويم٤من ـمالىم٤ًم ، إذا يم٤من اًمّمبل جمبقسم٤ًم، ومخ٤مصٛم٧م اُمرأشمف ذم ذًمؽ ومّرق سمٞمٜمٝمام

 قمٜمد سمٕمض احلٜمٗمٞم٦م

746 

 377 إذا وىمع آظمتالف ذم اإلضم٤مرة أو اًمٜمٙم٤مح؟

 510 زوضملمسمٕمد اًمردة ٓ يب٘مك احلؾ سملم اًم

 335 ضمقاز ٟمٙم٤مح إُم٦م اًمٙمت٤مسمٞم٦م ًمٚمٛمسٚمؿ

 256 طمرُم٦م اعمّم٤مهرة سم٤مًمزٟم٤م

 223 سم٤مًمٜمٙم٤مح سمٚمٗمظ اهلب٦م  ظمّمقصٞم٦م اًمٜمبل 

 223 سم٤مًمٜمٙم٤مح سمٖمػم ُمٝمرٍ  ظمّمقصٞم٦م اًمٜمبل 

 223 يم٤من خمّمقص٤ًم سم٠من طمؾَّ ًمف شمسُع ٟمسقةٍ  رؾمقل اهلل 

 282  أم ٓ؟ صٗم٦م اًمبٞمٜمقٟم٦م هؾ هل ممٚمقيم٦ٌم ًمٚمزوج سم٤مًمٜمٙم٤مح يم٠مصؾ اًمٓمالق

 335 ـَمْقل احلرة  ٓ يٛمٜمع ٟمٙم٤مح إُم٦م

 506 ـمالق إُم٦م شمٓمٚمٞم٘مت٤من، وقمدهت٤م طمٞمْمت٤من

 254 فمٝم٤مر اًمذُمل سم٤مـمٌؾ 



 

 

878 

 

 اًمٗمٝم٤مرس

 اًمّمٗمح٦م اعمس٠مًم٦م

إذا أؾمَٚمؿ أطمُد اًمزوضملم ذم دار اإلؾمالم أو ذم دار احلرب، : قمٜمد اًمِم٤مومٕملُّ 

وم٢مْن يم٤من ىمبؾ اًمدظمقل يتٕمّجؾ اًمٗمرىم٦م، وإن يم٤من سمٕمد اًمدظمقل يتقىمػ قمغم 

 اًمٕمدةاٟم٘مْم٤مء 

507 

 438، 330 اًمٜمٙم٤مح ٓ يثب٧م سمِمٝم٤مدة اًمٜمس٤مء ُمع اًمرضم٤مل: قمٜمد اًمِم٤مومٕمل

إذا ارشمد أطمد اًمزوضملم ىمبؾ اًمدظمقل شمتٕمجؾ اًمٗمرىم٦م ذم : قمٜمد اًمِم٤مومٕمل

 احل٤مل، وسمٕمد اًمدظمقل يتقىمػ قمغم اٟم٘مْم٤مء صمالث طمٞمضٍ 

507 

وقمٜمد احلٜمٗمٞم٦م سمح٤مل ، قمدد اًمٓمالق ُمٕمتؼٌم سمح٤مل اًمزوج: قمٜمد اًمِم٤مومٕمل

 اًمزوضم٦م

511 

وقمٜمد احلٜمٗمٞم٦م هق ، حيرم ٟمٙم٤مح إُم٦م اًمٙمت٤مسمٞم٦م قمغم اعمسٚمؿ :قمٜمد اًمِم٤مومٕمل

 ضم٤مئز

505 

 438 اعمبتقشم٦م ٓ يٚمح٘مٝم٤م اًمٓمالق: قمٜمد اًمِم٤مومٕمٞم٦م

اعمرأة إذا ُٟمٕمَل إًمٞمٝم٤م زوضُمٝم٤م، وم٤مقمتدت وشمزوضم٧م سمزوٍج آظمر : قمٜمد أيب طمٜمٞمٗم٦م

يثب٧م ُمـ ووًمدت ُمٜمف أوٓدًا، صمؿ ضم٤مء اًمزوج إول طمّٞم٤ًم، وم٢منَّ ٟمس٥م إوٓد 

 إول

474 

إذا قمٚمَّؼ ـمالىم٤ًم أو قمت٤مىم٤ًم سمقٓدة اُمرأٍة، ومل ُيِ٘مّر سم٠مهن٤م : ىم٤مل أسمق يقؾمػ وحمٛمدٌ 

 طمبغم، صمؿ ؿمٝمدت اًم٘م٤مسمٚم٦م قمغم وٓدهت٤م، يثب٧م هب٤م وىمقع اًمٓمالق واًمٕمت٤مق

696 

جيٕمؾ دظمقل اًمدار . إن دظمٚم٧م اًمدار، وم٠مٟم٧م ـم٤مًمؼ: ىمقل اًم٘م٤مئؾ ُٓمرأشمف

 ذا اًمٚمٗمظ إٓ قمٜمد اًمدظمقلذـم٤ًم طمتك ٓ ي٘مع اًمٓمالق هب

628 

ُق سملم اعمجٜمقٟم٦م وزوضمٝم٤م اعمسٚمؿ  565 ٓ ُيٗمرَّ

 504 ٓ جيقز ًمٚمٕمبد أن يٜمٙمح أُم٦ًم قمغم طمرةٍ 

 506 ٓ حيؾ وطء اعمجقؾمٞم٦م سمٛمٚمؽ اًمٞمٛملم



 

 

877 

 

 اًمٗمٝم٤مرس

 اًمّمٗمح٦م اعمس٠مًم٦م

 504  ًمٚمحر أن يتزوج أُم٦ًم قمغم أُم٦مٍ 

ًمق أؾمٚمٛم٧م اُمرأة اًمّمبل اًمٕم٤مىمؾ، وأسمك هق اإلؾمالم سمٕمدُم٤م قمرض قمٚمٞمف 

 وم٢مٟمف ُيٗمّرق سمٞمٜمٝماماًم٘م٤ميض، 

723 

ضْمٝم٤م، ومذه٥م وشمزّوضَمٝم٤م واؾمتقًمده٤م، : ًمق ىم٤مل ًمرضمؾٍ  هذه اعمرأة طمرٌة، ومتزّوْ

 صمؿ فمٝمر أهن٤م يم٤مٟم٧م أُم٦ًم، وم٢مٟمف ٓ يرضمع سمْمامن ىمٞمٛم٦م إوٓد قمغم اعمخؼم

641 

ٟمحق اعمٕم٤موو٤مت يم٤مًمٜمٙم٤مح، يٙمقن صم٤مسمت٤ًم ذم ، ُم٤م يؽمدد سملم اعمٜمٗمٕم٦م واًمرضر

 سم٢مذن اًمقزم أو قمٜمد ُمب٤مذشمف طمؼ اًمّمبل قمٜمد ُمب٤مذة اًمقزم

747 

 518 ُمٚمؽ اًمٜمٙم٤مح ٓ ُيْمٛمـ سم٤مإلشمالف ذم اًمِمٝم٤مدة قمغم اًمٓمالق ىمبؾ اًمدظمقل

 439 ُمٚمؽ اًمٜمٙم٤مح ٓ يْمٛمـ سم٤مإلشمالف

هؾ اعمٚمؽ اًمث٤مسم٧م ًمٚمزوج قمغم اعمرأة سم٤مًمٜمٙم٤مح أٟمف ذم طمٙمؿ ُمٚمؽ اًمٕملم أو ذم 

 طمٙمؿ ُمٚمؽ اعمٜمٗمٕم٦م؟

277 

 541 وجيقز قمٜمد احلٜمٗمٞم٦م، اًمِم٤مومٕمٞم٦محيرم وطء اعمٓمٚم٘م٦م ـمالىم٤م رضمٕمٞم٤م قمٜمد 

 708 يٚمزم اعمقًمقد ُمٝمر اُمرأشمف سمٕم٘مد اًمقزم قمٚمٞمف



 

 

877 

 

 اًمٗمٝم٤مرس

 يمت٤مب اًمبٞمقع واعمٕم٤مُمالت

 اًمّمٗمح٦م اعمس٠مًم٦م

 153 سم٤مع ىمٗمٞمَز طمٜمٓم٦ٍم ضمٞمدٍة سم٘مٗمٞمز طمٜمٓم٦ٍم رديئ٦ٍم ودرهؿٍ 

 154 سم٤مع ُمـ آظمر قمبدًا سمٕمبٍد قمغم أن ُيسٚمِّؿ إًمٞمف ُمع ذًمؽ صمقسم٤مً 

 154 ومٞمجده همػم يم٤مشم٥ٍم ، يم٤مشم٥ٌم يِمؽمي قمبدًا قمغم أٟمف 

 171 طمرُم٦م سمٞمع أُمٝم٤مت إوٓد

 212 اًمذه٥م واًمٗمْم٦م ُمٕمٚمقًم٦م قمٜمد احلٜمٗمٞم٦م سمٕمٚم٦م اًمقزن

ْيـ طمرامٌ  ْيـ سم٤مًمدَّ  212 اًمدَّ

 213 اعمس٤مواة ذم اًمبدًملم قمٜمد اشمٗم٤مق اجلٜمس ذطٌ 

 213 اعمس٤مواة ذم اًمٕمٞمٜمٞم٦م قمٜمد اظمتالف اجلٜمس ذطٌ 

ذم سمٞمع اًمٓمٕم٤مم سم٤مًمٓمٕم٤مم ُمع اظمتالف  اًم٘م٤مسمضاًمِم٤مومٕمل رمحف اهلل يِمؽمط 

 اجلٜمس

213 

ٓ جيقز سمٞمع ىمٗمٞمٍز ُمـ طمٜمٓم٦ٍم سمٕمٞمٜمٝم٤م سم٘مٗمٞمٍز ُمـ ؿمٕمػٍم سمٖمػم قمٞمٜمف همػم ُم٘مبقٍض 

 ذم اعمجٚمس

213 

َٚمؿ ذم اعمجٚمس  214 يِمؽمط اًم٘مبض ذم رأس ُم٤مل اًمسَّ

َٚمؿ  225 اؿمؽماُط إضمؾ ذم اًمسَّ

 225 ومسٚمَّٛمف ٓ جيقز، سم٤مع ُم٤م ٓ يٛمٚمٙمف صمؿ اؿمؽماه

 226 اعمٜم٤مومع ٓ شُمْمٛمـ سم٤مإلشمالف واًمٖمّم٥م

 227 إًمزام اًمٕم٘مد قمغم اعمٜم٤مومع ىمبؾ وضمقده٤م طمٙمٌؿ ظم٤مصٌّ صمب٧م ًمٚمح٤مضم٦م

ك سمٞمٕم٤ًم جم٤مزًا وإْن مل يٙمـ سمٞمٕم٤ًم قمغم احل٘مٞم٘م٦م  238 سمٞمع احلُرِّ ُيسٛمَّ
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 252 اًمٜمـ٘مـقد ٓ شمتـٕمـلم ذم اًمٕم٘مـقد سم٤مًمتـٕمٞمٞمــ

 253 قمٜمد اًمٕم٘مد ًمّمح٦م اًمٕم٘مد ٓ ُيِمؽمط ىمٞم٤مم اًمثٛمـ ذم ُمٚمؽ اعمِمؽمي

 256 صمبقت اعمٚمؽ  سم٤مًمٖمّم٥م

 265 ختّمٞمص اًم٘مٚمٞمؾ ُمـ احلٜمٓم٦م ُمـ قمٛمقم اًمرسم٤م

 276 ومس٤مد اًمٕم٘مد ًمسب٥م اًمرسم٤م

 279 ُمقضم٥م اًمرهـ

 282 إؾمالم اًمثقب اعمَرِوّي ذم اًمثقب اعمَروّي 

 328 ُمـ اؿمؽمى ىمريبف ُمع همػمه طمتك قمتؼ ٟمّمٞمبف ُمٜمف ٓ يْمٛمـ ًمنميٙمف ؿمٞمئ٤مً 

 329 اًمٕملم إٟمام جي٥م سم٤مإلومس٤مد أو اإلشمالف عمٚمؽ اًمنميؽوامن 

 350 ؟سم٤مًمٓمٕم٤مم  اًمٓمٕم٤مم  سمٞمع ذم يِمؽمط اعمجٚمس هؾ ذم اًمت٘م٤مسمض

آظمتالف ذم صٗم٦م اًمبٞمع اعمنموع طم٤مل سم٘م٤مء اعمتٕم٤مىمديـ ذم اعمجٚمس أٟمف 

 ٓزٌم سمٜمٗمس اًمٕم٘مد أم ُمؽماٍخ إمم ىمٓمع اعمجٚمس؟

356 

اًمرهـ أٟمف ُمٚمؽ اًمٞمد ُمـ ضمٜمس ُم٤م آظمتالف ذم صٗم٦م اعمٚمؽ اًمث٤مسم٧م سمٕم٘مد 

يثب٧م طم٘مٞم٘م٦م آؾمتٞمٗم٤مء أو ُمٚمؽ اعمٓم٤مًمب٦م سم٤مًمبٞمع ذم اًمديـ ُمـ ضمٜمس ُم٤م يثب٧م 

 سم٤مًمٙمٗم٤مًم٦م؟

356 

 370 ضمقاز قم٘مد اإلضم٤مرة

َٚمؿ ذم ُذرقم٤من اعمسٚمؿ ومٞمف ذم  إذا وىمع آظمتالف سملم اعُمْسَٚمؿ إًمٞمف ورب اًمسَّ

 اًم٘مٞم٤مس يتح٤مًمٗم٤من

375 

ـٍ إذا ادقمك رضمالن يمؾ واطمٍد  ُمٜمٝمام قمٞمٜم٤ًم ذم يد رضمٍؾ أٟمف ُمرهقٌن قمٜمده سمَدْي

 ًمف قمٚمٞمف، وأىم٤مُم٤م اًمبٞمٜم٦م

375 

 377 إذا اظمتٚمػ اًمب٤مئع واعمِمؽمي ذم ُم٘مدار اًمثٛمـ، واعمبٞمُع همػم ُم٘مبقضٍ 
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 377 إذا وىمع آظمتالف ذم اإلضم٤مرة أو اًمٜمٙم٤مح

 378 إذا وىمع آظمتالف سملم اًمقرصم٦م سمٕمد اعمتب٤ميٕملم

 378  سمٕمد ىمبض اعمبٞمعآظمتالف ذم اًمثٛمـ سمٞمٜمٝمام

 379 ذم اإلضم٤مرة سمٕمد اؾمتٞمٗم٤مء اعمٕم٘مقد قمٚمٞمف، ٓ جيري اًمتح٤مًمػ

 379 إذا يم٤من آظمتالف سملم اًمقرصم٦م سمٕمد ىمبض اًمسٚمٕم٦م، ٓ جيري اًمتح٤مًمػ

 385 اًمبٞمع سمنمط اخلٞم٤مر يٛمٜمع صمبقت اعمٚمؽ سمف عم٤مٟمٍع، وهق اخلٞم٤مر اعمنموط

اًمٕمٚم٦م، وإو٤مومتف إمم ُم٤مل اًمٖمػم متٜمع إو٤موم٦م اًمبٞمع إمم احلُرِّ متٜمع اٟمٕم٘م٤مد أصؾ 

 اٟمٕم٘م٤مد مت٤مم اًمٕمٚم٦م

387 

اؿمؽماط اخلٞم٤مر ُمـ اعم٤مًمؽ ًمٜمٗمسف ذم اًمبٞمع يٛمٜمع اسمتداء احلٙمؿ، وصمبقت ظمٞم٤مر 

 اًمرؤي٦م ًمٚمٛمِمؽمي يٛمٜمع مت٤مم احلٙمؿ

387 

 395 اعمٖمّمقب يّمػم ممٚمقيم٤ًم ًمٚمٖم٤مص٥م قمٜمد شم٘مرر اًمْمامن قمٚمٞمف

ُمٜمف، وٓ يثب٧م اعمٚمؽ ومٞمف  اعمَُدسمَّر  يت٘مرر اعمٚمؽ ذم ىمٞمٛمتف ًمٚمٛمٖمّمقب

 ًمٚمٖم٤مص٥م

396 

 413 قمٜمد اًمِم٤مومٕمل اًمّمٚمح قمغم اإلٟمٙم٤مر سم٤مـمٌؾ 

إذا ؿمٝمد سمحري٦م قمبِد إٟمس٤مٍن، صمؿ اؿمؽماه سمٕمد ذًمؽ، وم٢من اًمنماء يٙمقن 

 صحٞمح٤ًم، ويٚمزُمف اًمثٛمـ ًمٚمب٤مئع

413 

 415 قمٜمد احلٜمٗمٞم٦م اًمّمٚمح قمغم اإلٟمٙم٤مر ضم٤مئز

ًمق ص٤محلف أضمٜمبلٌّ قمغم
 415 ُم٤مٍل ضم٤مز سم٤مٓشمٗم٤مق 

ذم اًمِمٝم٤مدة سمٕمتؼ اًمٕمبد قمغم ُمقٓه، وم٢من اًمِم٤مهد إذا اؿمؽماه صح اًمنماء، 

 وًمزُمف اًمثٛمـ

415 
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ُم٤م ذم : ًمق اؿمؽمى ؿِمْ٘مّم٤ًم ُمـ داٍر، ومٓمٚم٥م اًمِمٗمٞمع اًمِمٗمٕم٦م، وىم٤مل اعمِمؽمي

 يدك سمام شمدقمل سمف اًمِمٗمٕم٦م ًمٞمس سمٛمٚمٍؽ ًمؽ سمؾ هل ُمٚمٙمل

418 

٤مم اًمِم٤مهديـ، يد إٟمس٤مٍن أٟمف ًمف ُمػماٌث ُمـ أسمٞمف، وأىم إذا ادقمك قمٞمٜم٤ًم ذم

 ومِمٝمدا أن هذا يم٤من ٕسمٞمف، مل شُم٘مبؾ هذه اًمِمٝم٤مدة

428 

 436 ذاء إب سمٜمٞم٦م اًمٙمٗم٤مرة ٓ جيزئ  وقمٜمد احلٜمٗمٞم٦م جيزئ

 437 إخ يٕمتؼ قمغم أظمٞمف إذا ُمٚمٙمف قمٜمد احلٜمٗمٞم٦م وقمٜمد اًمِم٤مومٕمٞم٦م ٓيٕمتؼ

قمٜمد اًمِم٤مومٕمٞم٦م جيقز إؾمالم اًمٌمء ذم ضمٜمسف إذا مل يٙمـ ُمـ إصٜم٤مف 

 اًمرسمقي٦م

438 

ومال يْمٛمـ قمٜمد أيب طمٜمٞمٗم٦م ، اإليداع ُمـ اًمّمبل شمسٚمٞمٌط قمغم آؾمتٝمالك

 وحمٛمد

457 

إذا اظمتٚمػ اعمتب٤ميٕم٤من ذم اًمثٛمـ سمٕمد هالك اًمسٚمٕم٦م، وم٤مًم٘مقل ىمقل اعمِمؽمي 

 ُمع يٛمٞمٜمف

459 

يٙمقن ُمٜمٙمرًا ًمٚمْمامن ُمٕمٜمًك، وهلذا يم٤من ، اعمقَدع إذا ادقمك رد اًمقديٕم٦م

 اًم٘مقل ىمقًمف ُمع اًمٞمٛملم

459 

اؾمتح٘م٤مق اًمِمٗمٕم٦م ًمٚمنميؽ ذم ٟمٗمس اعمبٞمع قمغم اًمسب٥م ذم ُيرضمح ؾمب٥م 

 طمؼ اًمنميؽ ذم طم٘مقق اعمبٞمع، ويرضمح اًمنميؽ ذم طم٘مقق اعمبٞمع قمغم اجل٤مر

496 

ْ٘مص اعمبٞمع  ص٤مطم٥م اًم٘مٚمٞمؾ يس٤موي ص٤مطم٥م اًمٙمثػم ذم اؾمتح٘م٤مق اًمِمِّ

 سم٤مًمِمٗمٕم٦م

497 

 515 اعمٜم٤مومع ٓ شُمْمٛمـ سم٤مإلشمالف

 516 اجل٤مئز واًمٗم٤مؾمد سم٤مًمدراهؿاعمٜم٤مومع شُمْمٛمـ سم٤مًمٕم٘مد : قمٜمد اًمِم٤مومٕمل

 521 سمٞمع اًمٓمٕم٤مم سم٤مًمٓمٕم٤مم ٓ ُيِمؽمط ىمبْمف ذم اعمجٚمس
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َٚمؿ ُيِمؽمط اًم٘مبض ذم رأس اعم٤مل  522 ذم اًمسَّ

يٜم٘مٓمع طمؼ اعمٖمّمقب ُمٜمف قمـ : ُمـ همّم٥م ؾم٤مضم٦ًم وأدظمٚمٝم٤م ذم سمٜم٤مئف

 اًمس٤مضم٦م

525 

يٜم٘مٓمع طمؼ ، اًمثقب إذا ىمٓمَٕمف وظم٤مـمف، واًمٚمحؿ إذا ـمبخف أو ؿمقاه

 اعمٖمّمقب ُمٜمف

527 

 542 ويٕمتؼ قمٜمد احلٜمٗمٞم٦م، ٓ ُيٕمتؼ إخ قمغم أظمٞمف إذا ُمٚمٙمف قمٜمد اًمِم٤مومٕمٞم٦م

وقمٜمد ، إصؾ حتريؿ إُمقال اًمرسمقي٦م واجلقاز اؾمتثٜم٤مء: قمٜمد اًمِم٤مومٕمٞم٦م

 احلٜمٗمٞم٦م اًمٕمٙمس

547 

َٚمؿ ذم احلٞمقان ضم٤مئٌز قمٜمد اًمِم٤مومٕمٞم٦م، ممٜمقٌع قمٜمد احلٜمٗمٞم٦م  553 اًمسَّ

أظم٤مه ويمؾ ذي رطمٍؿ حمرٍم، ُيٕمتؼ أن اًمرضمؾ إذا ُمٚمؽ : ُمذه٥م احلٜمٗمٞم٦م

ٓ ُيٕمتؼ قمٚمٞمف ؾمقى إصقل واًمٗمروع ُمـ : قمٚمٞمف، وُمذه٥م اًمِم٤مومٕمٞم٦م

 اًمقاًمديـ واعمقًمقديـ

558 

 571 ٓ جيقز سمٞمع اًمٕملم ىمبؾ وضمقد اعمٚمؽ واًمٞمد ًمٚمب٤مئع ذم اعمبٞمع

 573 ٓ يقضم٥م اٟمٗمس٤مخ اًمٕم٘مد، هالك اعمبٞمع سمٕمد اًم٘مبض

رضمٕمقا ومْمّٛمٜمٝمؿ اعمقمم ىمٞمٛم٦م اعمٙم٤مشَم٥م، ؿمٝمقد اًمٙمت٤مسم٦م سمبدٍل ُم١مضمٍؾ، إذا 

 يم٤من هلؿ أن يرضمٕمقا قمغم اعمٙم٤مشَم٥م سمبدل اًمٙمت٤مسم٦م

618 

احلٜمٗمٞم٦م ٓ يقضمبقن اًمْمامن قمغم ؿمٝمقد اًمنمط سمح٤مل، وإٟمام يقضمبقن 

 اًمْمامن قمغم ؿمٝمقد اًمتٕمٚمٞمؼ سمٕمد وضمقد اًمنمط إذا رضمٕمقا

629 

 634 اًمتٕمٚمٞمؼ سم٤معمٚمؽ صحٞمٌح، وإن مل يٙمـ اعمٚمؽ ُمقضمقدًا ذم احل٤مل

 635 سمٞمع احلر ٓ يٜمٕم٘مد

 637 اًمٖمّم٥م يقضم٥م وامن اًمردِّ ذم اًمٕملم
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اعمِمؽمي إذا اؾمتقًمد اجل٤مري٦م صمؿ فمٝمر آؾمتح٘م٤مق، وم٢مٟمف يرضمع سم٘مٞمٛم٦م 

 إوٓد قمغم اًمب٤مئع

642 

اعمقهقب ًمف اجل٤مري٦م إذا اؾمتقًمده٤م، صمؿ اؾمُتح٘م٧م، مل يرضمع سم٘مٞمٛم٦م إوٓد 

سم٤مؾمتٕمامًمف، صمؿ فمٝمر آؾمتح٘م٤مق، مل قمغم اًمقاه٥م، واعمستٕمػم إذا أشمٚمػ اًمٕملم 

 يرضمع سم٤مًم٘مٞمٛم٦م قمغم اعمٕمػم

642 

اًمٕمبد اعم٠مذون إذا آضمر داسم٦ًم، ومتٚمٗم٧م سم٤مؾمتٕمامل اعمست٠مضمر، صمؿ فمٝمر 

 آؾمتح٘م٤مق، رضمع اعمست٠مضمر سمام يْمٛمـ ُمـ ىمٞمٛمتٝم٤م قمغم اًمٕمبد

643 

 645 اًمٖم٤مص٥م ٓ يٙمقن و٤مُمٜم٤ًم ًمٚمزوائد

اًمٕم٘مد، طمتك يٛمٚمؽ اعمبٞمع ًمق ؾم٘مط اخلٞم٤مر صمب٧م اعمٚمؽ ًمٚمٛمِمؽمي ُمـ وىم٧م 

 سمزوائده اعمتّمٚم٦م واعمٜمٗمّمٚم٦م

661 

وم٤مؿمؽمى قمبدًا صمؿ . آظمر قمبد أؿمؽميف ومٝمق طمرٌّ : ىم٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م ذم رضمٍؾ ىم٤مل

 قمبدًا صمؿ ُم٤مت، وم٢مٟمف يٕمتؼ اًمث٤مين ُمـ طملم اؿمؽماه

668 

 670 أطمد وصٗمل قمٚم٦م اًمرسم٤م حيرم اًمٜمس٠م سم٤مٟمٗمراده

 ضم٤مري٦ٍم اؿمؽماه٤م سمنمط ٓ يثب٧م طمؼُّ اًمرد سم٤مًمٕمٞم٥م سمِمٝم٤مدة اًمٜمس٤مء ذم

 وًمٙمـ يستحٚمػ اًمب٤مئع، اًمبٙم٤مرة، إذا ؿمٝمدت أهن٤م صمّٞم٥ٌم ىمبؾ اًم٘مبض وٓ سمٕمده

698 

 708 ًمق اٟم٘مٚم٥م اعمقًمقد قمغم ُم٤مل إٟمس٤مٍن، وم٠مشمٚمٗمف، يم٤من و٤مُمٜم٤ًم ًمف

ُم٤م يٙمقن ُمـ طم٘مقق اًمٕمب٤مد هُمْرُم٤ًم أو قِمقو٤ًم، يم٤مًمثٛمـ ذم اًمبٞمع، وم٤مًمقضمقب 

 صم٤مسم٧ٌم ذم طمؼ اًمّمبل اًمذي ٓ يٕم٘مؾ

716 

 742 ًمق آضمر اًمّمبلُّ ٟمٗمسف ًمٕمٛمٍؾ، وم٢مٟمف يّمح هذا اًمٕم٘مد ُمٜمف

 742 يّمح شمقيمؾ اًمّمبل قمـ اًمٖمػم سم٤مًمبٞمع واًمنماء ًمف
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 168 اظمتـالف اًمّمح٤مسم٦م ذم اًمٕمـقل واًمتِمـريؽ

 524 يٙمقن ُم٘مدُم٤ًم ذم اًمٕمّمقسم٦م قمغم اًمٕمؿِّ ، اسمـ اسمـ إخ ٍٕب وأم  

 347 اًمتسٛمٞم٦م ذم اًمذيم٤مة ًمٚمحؾ اظمتالومٝمؿ ذم اؿمؽماط

ُم٤م مل ، همػم صم٤مسم٧ٍم ذم طمؼ اًمّمبل وإن قم٘مؾ أن اًمقضمقب: اظمتٞم٤مر اعمّمٜمػ

 يٕمتدل طم٤مًمف سم٤مًمبٚمقغ

723 

آظمتالف ذم أن اًمبٚمقغ قمـ قم٘مٍؾ هؾ يٙمقن ذـم٤ًم ًمّمح٦م إداء ومٞمام ٓ 

 حيتٛمؾ اًمٜمسخ واًمتبديؾ

349 

 673 راءة اًمرطمؿآؾمتؼماء قمٜمد طمدوث ُمٚمؽ احِلْؾ سمٛمٚمؽ اًمٞمٛملم: عم٘مّمقد سم

 189 اإلىمدام قمغم اعمب٤مطم٤مت ًم٘مّمد حتّمٞمؾ اعمٜمٗمٕم٦م

ومال يْمٛمـ قمٜمد أيب طمٜمٞمٗم٦م ، اإليداع ُمـ اًمّمبل شمسٚمٞمٌط قمغم آؾمتٝمالك

 وحمٛمد

457 

اإليامن سم٤مهلل شمٕم٤ممم صحٞمٌح ُمـ اًمّمبل اًمٕم٤مىمؾ ذم أطمٙم٤مم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة 

 مجٞمٕم٤مً 

729 

 611 ذم طمؼ اًمقًمد اًمّمٖمػماًمتّمديؼ واإلىمرار ُمـ إسمقيـ ُيثب٧ِم اإليامن 

يثب٧م طمري٦م إصؾ ٕطمدمه٤م أهيام يم٤من سمثبقشمف ًممظمر، ويثب٧م اًمرق : اًمتقأم

 ذم أهيام يم٤من سمثبقشمف ًممظمر

463 

ُم٤مت ُمـ : اجل٤مرح إذا ادقمك أن اعمجروح ُم٤مت سمسب٥ٍم آظمر، وىم٤مل اًمقزم

 شمٚمؽ اجلراطم٦م، وم٢من اًم٘مقل ىمقل اًمقزم

685 
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ذم زٟم٤م اًمبٙمر يٙمقن طمدًا يم٤مُماًل، وإذا ُوؿَّ اجلٚمد إذا مل ُيَْمؿَّ إًمٞمف اًمتٖمري٥م 

 إًمٞمف اًمتٖمري٥م يٙمقن سمٕمض احلد

262 

 565 اجلٜمقن ٓ يبٓمؾ إيامن اعمجٜمقن، وهلذا يرث اعمجٜمقن ىمريبف اعمسٚمؿ

 708 اجلٜملم ُم٤م دام جمتٜم٤ًم ذم اًمبٓمـ ًمٞمس٧م ًمف ذُم٦ٌم ص٤محل٦مٌ 

احلٜمٗمٞم٦م ٓ يقضمبقن اًمْمامن قمغم ؿمٝمقد اًمنمط سمح٤مل، وإٟمام يقضمبقن 

 ْمامن قمغم ؿمٝمقد اًمتٕمٚمٞمؼ سمٕمد وضمقد اًمنمط إذا رضمٕمقااًم

629 

اخلالف ذم أن جمرد اإلؾمالم سمدون اإلطمراز سم٤مًمدار هؾ يقضم٥م شم٘مقم 

 اًمٜمٗمس واعم٤مل أم ٓ؟

346 

 687 اًمداسم٦م اعمٜمٗمٚمت٦م إذا أشمٚمٗم٧م زرع إٟمس٤مٍن ًمٞماًل أو هن٤مرًا مل يْمٛمـ ص٤مطمبٝم٤م ؿمٞمئ٤مً 

 439 اًمزوائد ٓ شمْمٛمـ سم٤مًمٖمّم٥م

، وىمد ضمٕمؾ ومٞمٝم٤م ذًمؽ اًم٘مدر، ومقوع اًمسٗمٞمٜم٦م إذا  ـ  يم٤مٟم٧م حتتٛمؾ ُم٤مئ٦َم َُم

 إٟمس٤مٌن آظمر ومٞمٝم٤م ُمٜم٤ًّم، ومٖمرىم٧م، يم٤من و٤مُمٜم٤ًم ًمٚمجٛمٞمع

651 

ومٞمقضمبقن احلؼ اعم٤مزم قمغم اًمّمبل: ، اًمِم٤مومٕمٞم٦م يٗمرىمقن سملم اعم٤مزم واًمبدين

 ًمدظمقل اًمٜمٞم٤مسم٦م ومٞمف

737 

ق،  وم٢مٟمف يّمح اًمّمبل اًمٕم٤مىمؾ إذا يم٤من جمٝمقل احل٤مل، وم٠مىمر قمغم ٟمٗمسف سم٤مًمرِّ

 إىمراره

753 

اًمّمبل ًمق اؾمُتقِصػ اإلؾمالم سمٕمد ُم٤م قم٘مؾ، ومٚمؿ يّمػ، ٓ شمبلم ُمٜمف 

 اُمرأشمف

731 

 326 اًمّمح٤مسم٦م اظمتٚمٗمقا ذم اجلد ُمع اإلظمقة

اًمّمٞمد إذا ظمرج ُمـ احلرم، ُيٕمتؼم ومٕمٚمف ذم ىمٓمع احلٙمؿ، وهق احلرُم٦م اًمث٤مسمت٦م 

 ًمف سمسب٥م احلرم، ويمذًمؽ إذا ص٤مل قمغم إٟمس٤منٍ 

689 
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 629 قمغم اًمداومع ذم اًمبئر دون احل٤مومر اًمْمامن يٙمقن

 717 ٓ دم٥م قمغم اًمّمبل، اًمٕمب٤مدات اعمحْم٦م، اًمبدٟمٞم٦م واعم٤مًمٞم٦م

، إذا اضمتٛمٕمت٤م ومٚمٚمٕمٛم٦م اًمثٚمث٤من  524 اًمٕمٛم٦م ٕم  ُمع اخل٤مًم٦م ٍَٕب وأم 

 733 اًم٘متؾ قمغم اًمردة ٓ  يثب٧م ذم طمؼ اًمّمبل واًمٜمس٤مء

 263 اًم٘مقل سمس٘مقط ؿمٝم٤مدة اًمٗم٤مؾمؼ أصالً 

يٙمقن أهاًل ًمقضمقب طم٘مقق اهلل شمٕم٤ممم اًمث٤مسمت٦م سم٤مخلٓم٤مب قمٚمٞمف ُمـ  اًمٙم٤مومر ٓ

 اًمٕمب٤مدات

719 

 292 يتٕمٚمَّؼ قمت٘مف سمٛمٓمٚمؼ اعمقت: اعمدسّمر

 419 اعمٗم٘مقد ٓ يرث أطمدًا ُمـ أىم٤مرسمف إذا ُم٤مت ىمبؾ أن ئمٝمر طم٤مًمف

يٙمقن ُمٜمٙمرًا ًمٚمْمامن ُمٕمٜمًك، وهلذا يم٤من ، اعمقَدع إذا ادقمك رد اًمقديٕم٦م

 اًم٘مقل ىمقًمف ُمع اًمٞمٛملم

459 

اُمرأة ُم٤مشم٧م قمـ اسمٜمل قمؿ  أطمدمه٤م زوضمٝم٤م، وم٢من ًمٚمزوج اًمٜمّمػ، واًمب٤مىمل 

 سمٜمٞمٝمام سم٤مًمٕمّمقسم٦م

498 

 619 إشمالف ُمٚمؽ اًمدم ٓ يقضم٥م اًمْمامن

أوىمع ومٞمٝم٤م : إذا اظمتٚمػ احل٤مومر ًمٚمبئر ُمع وزم اًمقاىمع ومٞمٝم٤م، وىم٤مل احل٤مومر

 سمؾ وىمع ومٞمٝم٤م، وم٤مًم٘مقل ىمقل احل٤مومر اؾمتحس٤مٟم٤مً : ٟمٗمسف، وىم٤مل اًمقزم

685 

ذم اًم٘مٞم٤مس ٓ حُيدُّ : إذا اظمتٚمػ ؿمٝمقد اًمزٟم٤م ذم اًمزاويتلم ذم سمٞم٧ٍم واطمدٍ 

 اعمِمٝمقد قمٚمٞمف، وذم آؾمتحس٤من ُي٘م٤مم احلد

365 

ـٍ  إذا ادقمك رضمالن يمؾ واطمٍد ُمٜمٝمام قمٞمٜم٤ًم ذم يد رضمٍؾ أٟمف ُمرهقٌن قمٜمده سمَدْي

 ًمف قمٚمٞمف، وأىم٤مُم٤م اًمبٞمٜم٦م

375 
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أسمٞمف، وأىم٤مم اًمِم٤مهديـ، ومِمٝمدا  يد إٟمس٤مٍن أٟمف ًمف ُمػماٌث ُمـ إذا ادقمك قمٞمٜم٤ًم ذم

 ...أن هذا يم٤من ٕسمٞمف، مل شُم٘مبؾ هذه اًمِمٝم٤مدة

428 

 748 اًمّمبل وىمٕم٧م اًمٗمرىم٦م سمٞمٜمف وسملم اُمرأشمف إذا ارشمد

 594 إذا ُأيمره احلريب أو اًمذُمل قمغم اإلؾمالم

إذا أؾمٚمؿ اًمذُملُّ ذم دار اإلؾمالم، ومل يٕمٚمؿ سمقضمقب اًمٕمب٤مدات قمٚمٞمف طمتك 

 ُم٤م شمرك، سمخالف احلريبُم٣م زُم٤مٌن، ومٕمٚمٞمف ىمْم٤مء 

427 

ق سمٞمٜمٝمام  747 إذا أؾمٚمٛم٧م اُمرأة اًمّمبل وقُمِرض قمٚمٞمف اإلؾمالم وم٠مسمك، وُمرِّ

 686 إذا طمؾَّ ىمٞمد قمبٍد، وم٠مسمؼ، مل يْمٛمـ

إذا دظمؾ مج٤مقم٦ٌم اًمبٞم٧م، ومجٕمقا اعمت٤مع، ومحٛمٚمقه قمغم فمٝمر أطمدهؿ، 

ذم اًم٘مٞم٤مس اًم٘مٓمع قمغم احلاّمل ظم٤مص٦ًم، وذم : وم٠مظمرضمف وظمرضمقا ُمٕمف

 آؾمتحس٤من ي٘مٓمٕمقن مجٞمٕم٤مً 

365 

، ومقضم٠م اًمّمبلُّ سمف ٟمٗمسف، وم٢مٟمف ٓ جي٥م قمغم اًمداومع  إذا دومع ؾمٙمٞمٜم٤ًم إمم صبل 

 سمخالف ُم٤م إذا ؾم٘مط ُمـ يده قمغم رضمٚمف ومٕم٘مره، وامن

646 

إذا رضمع ؿمٝمقد اًمتخٞمػم وؿمٝمقد آظمتٞم٤مر، وم٢من اًمْمامن قمغم ؿمٝمقد 

 آظمتٞم٤مر ظم٤مص٦م

684 

وم٤مًمْمامن قمغم ؿمٝمقد اًمتٕمٚمٞمؼ ، طإذا رضمع ؿمٝمقد اًمتٕمٚمٞمؼ وؿمٝمقد اًمنم

 ظم٤مص٦م

684 

إذا ؾم٘مط احل٥َمُّ ذم إرض ُمـ همػم صٜمع أطمٍد سم٠من هب٧م سمف اًمريح، ومٞمٙمقن 

 اخل٤مرج ًمّم٤مطم٥م احلٜمٓم٦م

686 

 685 إذا همّم٥م ُمـ آظمر طمٜمٓم٦ًم، ومزرقمٝم٤م، وم٢من اًمزرع يٙمقن ممٚمقيم٤ًم ًمٚمٖم٤مص٥م
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اعمقمم سمٕمد  وم٠مٟم٧م طمٌر، صمؿ ىم٤مل، إن مل أدظمؾ اًمٞمقم اًمدار: إذا ىم٤مل اعمقمم ًمٕمبده

 مل شمدظمؾ: ىمد دظمٚم٧م، وىم٤مل اًمٕمبد: ُميض اًمٞمقم

419 

ـٍ ذم دار احلرب دمدون ومٞمف اًمٖمٜم٤مئؿ، وم٢مْن : إذا ىم٤مل ًمٚمٖمزاة أدًمٙمؿ قمغم طمّم

 ذه٥م ُمٕمٝمؿ طمتك دهلؿ قمٚمٞمف، يم٤من ذيٙمٝمؿ ذم اعمّم٤مب

653 

 267 إن يم٤من ذم هذه اًمدار إٓ رضمٌؾ ومٕمبده طمرٌ : إذا ىم٤مل

اًمّمٖمػم ُمـ قمبٍد ُمِمؽمٍك سمٞمٜمف وسملم همػمه إذا يم٤مشم٥م إب أو اًمقيص ٟمّمٞم٥م 

 واؾمتقرم سمدل اًمٙمت٤مسم٦م، ص٤مر اًمّمبل ُُمٕمتِ٘م٤ًم ًمٜمّمٞمبف

747 

إذا يم٤من اًمٕمبد ُمِمؽميم٤ًم سملم اصمٜملم، ادقمك أطمدمه٤م ٟمسبف، يم٤من و٤مُمٜم٤ًم 

 ًمنميٙمف، وإذا اؿمؽمى ٟمّمػ ىمريبف سملم أطمد اًمنميٙملم، يم٤من و٤مُمٜم٤ًم ًمنميٙمف

649 

 صبٞم٤مٌن، وم٠مؾمٚمٛمقا، صمؿ روقا إذا يم٤من ذم رهـ اعمنميملم قمٜمد اعمسٚمٛملم

ٓ ُيٕمتؼم رو٤مهؿ ذم =سمردِّهؿ قمغم اعمنميملم: ٓؾمؽمداد رهـ اعمسٚمٛملم ُمٜمٝمؿ 

 ذًمؽ وٓ رو٤مء آسم٤مئٝمؿ وٓ ُيردون، سمخالف اًمرضم٤مل اًمب٤مًمٖملم

753 

ىمد ُص٥مَّ ومٞمف اعم٤مء وهق قم٤مملٌ سمف، ومزًمؼ ، إذا ُمِمك ذم ُمقوٍع ُمـ اًمٓمريؼ

 مل يْمٛمـ اًمّم٤مب ؿمٞمئ٤مً ، رضمٚمف

689 

وىمٕم٧م اًمٗمرىم٦م سملم اًمزوضملم، وسمٞمٜمٝمام صبلٌّ ممٞمٌِّز، وم٢مٟمف ٓ خُيػمَّ ومٞمام سملم إذا 

 إسمقيـ

752 

إن وصػ ًمٚمٖمزاة اًمٓمريؼ طمتك وصٚمقا إًمٞمف سمقصٗمف، ومل يذه٥م ُمٕمٝمؿ، مل 

 يٙمـ ذيٙمٝمؿ ذم اعمّم٤مب

654 

 258 إجي٤مب اًم٘مّم٤مص ذم اًم٘متؾ سم٤مًمسٝمؿ واًمسٞمػ

 733 أسمق طمٜمٞمٗم٦م وحمٛمد ي٘مقٓن سمّمح٦م اًمردة ُمـ اًمّمبل

 755 أطمٙم٤مم اًمّمبل قمٜمد اًمِم٤مومٕمٞم٦م
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 349 سمٚمقغ اًمدقمقة هؾ يٙمقن ذـم٤ًم إلهدار اًمٜمٗمقس وإُمقال سمسب٥م اًمٙمٗمر؟

ح  366 ردُة اًمّمبل اؾمتحس٤مٟم٤مً  شُمّمحَّ

شمبٕمٞم٦م اًمدار ذم طمؼ اًمذي ؾُمبل صٖمػمًا وأظمرج إمم دار اإلؾمالم وطمده، 

 ظمَٚمٌػ قمـ شمبٕمٞم٦م إسمقيـ ذم صمبقت طمٙمؿ اإليامن ًمف

612 

ظمٚمٌػ قمـ شمبٕمٞم٦م ، اًمس٤ميب إذا ىُمسؿ أو سمٞمع ُمـ ُمسٚمٍؿ ذم دار احلربشمبٕمٞم٦م 

 اًمدار ذم صمبقت طمٙمؿ اإليامن ًمف طمتك إذا ُم٤مت ُيّمغم قمٚمٞمف

612 

 751 ووصٞمتف ٓ شمٙمقن صحٞمح٦مً ،  شمدسمػم اًمّمبل ًمٕمبده

 313 شمٙمٗمػم اعمستحؾ ًمٚمخٛمر

 348 طمرُم٤من اًمّمبل ُمـ اعمػماث سم٤مًم٘متؾ

 605 اعمحٔمقرطمرُم٤من اعمػماث سمسب٥م ُمب٤مذة اًم٘متؾ 

طم٘مقق اهلل شمٕم٤ممم يثب٧م طمٙمؿ صح٦م إداء ومٞمف ىمبؾ اًمبٚمقغ سم٤مقمتب٤مر إهٚمٞم٦م 

اًم٘م٤مسة، وٓ يثب٧م وضمقب إداء، اعم٤مزمُّ واًمبدينُّ ومٞمف ؾمقاٌء يم٤مًمّمالة 

 واًمّمقم واًمزيم٤مة واحل٩م قمٜمد احلٜمٗمٞم٦م

736 

 127 طمٙمؿ ؾم٥مَّ اًمّمح٤مسم٦م قمغم صمالصم٦م أىمس٤مم

 644 قمٚمٞمف وامن اجلزاء دًٓم٦م اعمحرم قمغم ىمتؾ اًمّمٞمد، شمقضم٥م

 619 ٓ يْمٛمـ أطمٌد ُمٜمٝمؿ ؿمٞمئ٤مً ، واعمٙمِره قمغم اًمٕمٗمق، ؿمٝمقد اًمٕمٗمق إذا رضمٕمقا

ؿمٝمقد اًمٙمت٤مسم٦م سمبدٍل ُم١مضمٍؾ، إذا رضمٕمقا ومْمّٛمٜمٝمؿ اعمقمم ىمٞمٛم٦م اعمٙم٤مشَم٥م، 

 يم٤من هلؿ أن يرضمٕمقا قمغم اعمٙم٤مشَم٥م سمبدل اًمٙمت٤مسم٦م

618 

ؿمٝمقد اًمٜمس٥م ذم ؿمٝمقد اًمٜمس٥م سمٕمد اًمقوم٤مة إذا رضمٕمقا، وٛمٜمقا، سمخالف 

 طم٤مًم٦م احلٞم٤مة

649 
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ص٤مطم٥م اًمٗم٤مًم٩م إذا شمٓم٤مول ُم٤م سمف وأُمـ اعمقت ُمٜمف يم٤من سمٛمٜمزًم٦م اًمّمحٞمح ذم 

 شمٍموم٤مشمف

387 

 556 قمتؼ اًم٘مري٥م قمٜمد احلٜمٗمٞم٦م ُمْم٤مٌف إمم اًم٘مراسم٦م واعمٚمؽ مجٞمٕم٤مً 

ٓ دم٥م اًمٙمٗم٤مرة وٓ يثب٧م طمرُم٤من اعمػماث ذم طمؼ ؿمٝمقد : قمٜمد احلٜمٗمٞم٦م

ي٘م٤مد : وقمٜمد اًمِم٤مومٕمٞم٦م، قمٚمٞمٝمؿ اًم٘مّم٤مصاًم٘مّم٤مص إذا رضمٕمقا، وٓ جي٥م 

 وإن مل ومٕمٚمٞمٝمؿ اًمدي٦م، ُمٜمٝمؿ إذا شمٕمٛمدوا اخلٓم٠م

653 

 379 ذم اإلضم٤مرة سمٕمد اؾمتٞمٗم٤مء اعمٕم٘مقد قمٚمٞمف، ٓ جيري اًمتح٤مًمػ

 715 ىَمْتؾ إِب اسمٜمَف ٓ يٙمقن ُمقضمب٤ًم ًمٚم٘مّم٤مص

اؾمتٝمالل اعمقًمقد ذم طمٙمؿ اإلرث، ٓ يثب٧م : ىم٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م رمحف اهلل

 اًم٘م٤مسمٚم٦م وطمده٤مسمِمٝم٤مدة 

698 

 238 إهن٤م ٓ شمقضم٥م احلد ٕهن٤م ًمٞمس٧م سمزٟم٤مً : ىم٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م ذم اًمٚمقاـم٦م

وم٤مؿمؽمى قمبدًا صمؿ . آظمر قمبد أؿمؽميف ومٝمق طمرٌّ : ىم٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م ذم رضمٍؾ ىم٤مل

 قمبدًا صمؿ ُم٤مت، وم٢مٟمف يٕمتؼ اًمث٤مين ُمـ طملم اؿمؽماه

668 

قمنمة أرـم٤مل  إن يم٤من ذم ىمٞمدك: ىم٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م ومٞمٛمـ ىمٞمَّد قمبده، صمؿ ىم٤مل

 طمديٍد، وم٠مٟم٧م طمرٌّ 

682 

ْٙمر ُمٜمف طمراٌم، صمؿ اعمسٙمر : ىم٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م وأسمق يقؾمػ ذم اعمثٚم٨م إن اًمسُّ

 اًمذي هق طمراٌم، اًم٘مدح إظمػم

651 

إذا ومتح سم٤مب اًم٘مٗمص، ومٓم٤مر اًمٓمػم، أو ومتح : ىم٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م وأسمق يقؾمػ

 يْمٛمـ ؿمٞمئ٤مً سم٤مب اإلؾمٓمبؾ، ومٜمدت اًمداسم٦م ذم ومقر ذًمؽ، وم٢من اًمٗم٤مشمح ًمٚمب٤مب ٓ 

688 

ىم٤مل أسمق يقؾمػ وحمٛمد رمحٝمام اهلل ذم اعمٕمتّدة إذا ضم٤مءت سمقًمٍد، ومِمٝمدت 

 يثب٧م اًمٜمس٥م سمِمٝم٤مدهت٤م: اًم٘م٤مسمٚم٦م قمغم اًمقٓدة

697 
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إٟمف ٓ يؽمضمح سم٤مٕظمّقة ٕم  : ىم٤مل أيمثر اًمّمح٤مسم٦م ذم اسمٜمل قمؿ  أطمدمه٤م أٌخ ٕم

 ٤مًمٕمّمقسم٦مأطمُدمه٤م، وًمٙمـ ًمف اًمسدس سم٤مًمٗمروٞم٦م، واًمب٤مىمل سمٞمٜمٝمام ٟمّمٗم٤من سم

498 

 743 يّمح أُم٤من اًمّمبل اعمٛمٞمِّز وإن مل يٙمـ ُم٠مذوٟم٤ًم ذم اًم٘مت٤مل: ىم٤مل حمٛمد رمحف اهلل

ومٕمؾ اًمداسم٦م هدٌر ذقم٤ًم، : وطمؾ ىمٞمد اًمٕمبد، ىم٤مل حمٛمد ذم ومتح آؾمٓمبؾ

 سمخالف ومٕمؾ اًمٕمبد، وهق همػم ص٤مًمٍح إلو٤موم٦م احلٙمؿ إًمٞمف

689 

ْوخ ًمق ىم٤مشمؾ اًمّمبل اعمحجقر أو اًمٕمبد اعمحجقر: ىم٤مل حمٛمد  744 اؾمتحؼ اًمرَّ

 740 ىمبقل اهلب٦م واًمّمدىم٦م واًم٘مبض يٙمقن صم٤مسمت٤ًم ذم طمؼ اًمّمبل سم٤مٕهٚمٞم٦م اًم٘م٤مسة

 682 قمٜمد أيب طمٜمٞمٗم٦م، ىمْم٤مء اًم٘م٤ميض  سمِمٝم٤مدة اًمزور يٜمٗمذ  فم٤مهرًا وسم٤مـمٜم٤مً 

 682 ٓ وامن قمغم ؿمٝمقد اًمنمط إذا رضمٕمقا دون ؿمٝمقد اًمتٕمٚمٞمؼ

 694 ٓ ُمدظمؾ ًمِمٝم٤مدة اًمٜمس٤مء ذم إجي٤مب اًمرضمؿ

 732 ٓ حُيٙمؿ سمّمح٦م اًمردة ذم أطمٙم٤مم اًمدٟمٞم٤م ُمـ اًمّمبل قمٜمد أيب يقؾمػ

ٓ يثب٧م طمرُم٤من اعمػماث ذم طمؼ اًم٘م٤مئد، واًمس٤مئؼ، واًمِم٤مهِد إذا رضمع قمـ 

 ؿمٝم٤مدشمف، وطم٤مومر اًمبئر، وواوع احلجر

605 

 717 ٓ جي٥م اإليامن سم٤مهلل ذم طمؼ اًمّمبل اًمذي ٓ يٕم٘مؾ

 693 رضمٕمقآ جي٥م اًمْمامن قمغم ؿمٝمقد اإلطمّم٤من إذا 

 593 ٓ حيٙمؿ سم٤مًمردة إذا أيمره اعمرء قمٚمٞمٝم٤م

 619 ٓ يستقرم اًم٘مّم٤مص ذم احلرم إذا يم٤من اًم٘متؾ ظم٤مرضمف

 744 ٓ يّمح أُم٤من اًمّمبل قمٜمد أيب طمٜمٞمٗم٦م وأيب يقؾمػ رمحٝمام اهلل

 610 سمخالف طمد اًم٘مذف، ٓ ي٘م٤مم قمغم اعمست٠مُمـ طمد اًمزٟم٤م واًمنىم٦م

إلٟمس٤مٍن، وم٘متٚمف اًمٙمٚم٥م، أو أؿماله قمغم سمٕمػم ًمق َأؿْمغَم يمٚمب٤ًم قمغم صٞمٍد ممٚمقٍك 

ىَمف، مل يْمٛمـ ؿمٞمئ٤مً   إٟمس٤مٍن وم٘متٚمف، أو قمغم صمقب إٟمس٤مٍن ومَخرَّ

690 
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ًمق أظمذ صبٞم٤ًم طمرًا ُمـ يد وًمٞمف، ومامت ذم يده سمٛمرٍض، مل يْمٛمـ أظمذ 

 ؿمٞمئ٤ًم، سمخالف ُم٤م إذا ىمّرسمف إمم ُمسبٕم٦ٍم طمتك اومؽمؾمف اًمسبع

647 

ـِ اًمٓمريؼ، صمؿ ًمق أرؾمؾ داسم٦ًم ذم اًمٓمريؼ، ومج٤مًم٧م ي ٛمٜم٦ًم أو ينًة قمـ ؾمٜمَ

 ؾم٤مرت وم٠مص٤مسم٧م ؿمٞمئ٤ًم، ومال وامن قمغم اعمرؾِمؾ

687 

ًمق أنَّ رضماًل ضمرح رضماًل ضمراطم٦ًم، وضمرطمف آظمر قمنم ضمراطم٤مٍت، ومامت ُمـ 

 ذًمؽ، وم٢من اًمدي٦م قمٚمٞمٝمام ٟمّمٗم٤من

495 

ًمق أوىمد ٟم٤مرًا ذم ُمٚمٙمف، ومٝمب٧م اًمريح هب٤م إمم أرض ضم٤مره طمتك اطمؽمق  

 يُمْدؾُمف، مل يْمٛمـ

691 

ًمق محؾ صبّٞم٤ًم قمغم اًمداسم٦م، ومس٘مط ُمٞمت٤ًم، يم٤من احل٤مُمؾ و٤مُمٜم٤ًم ًمديتف، وًمق 

، ومس٘مط ُمٜمٝم٤م، ومامت، مل يْمٛمـ اًمذي محٚمف قمٚمٞمٝم٤م ؿمٞمئ٤مً  ه٤م اًمّمبلُّ  ؾمػمَّ

648 

ًمق دلَّ إٟمس٤مٟم٤ًم قمغم ُم٤مل اًمٖمػم وم٠مشمٚمٗمف، أو قمغم ٟمٗمسف وم٘متٚمف، أو قمغم ىم٤مومٚم٦ٍم طمتك 

 ىمٓمع اًمٓمريؼ قمٚمٞمٝمؿ، مل يٙمـ و٤مُمٜم٤مً 

640 

ؿمٝمد ذم طم٤مدصم٦ٍم صمؿ زقمؿ اعمِمٝمقد قمٚمٞمف أٟمف قمبٌد، وم٢من ؿمٝم٤مدشمف ٓ شمٙمقن ًمق 

 طمج٦ًم قمٚمٞمف طمتك شم٘مقم اًمبٞمٜم٦م قمغم طمريتف

417 

ًمق ومتح سم٤مب اإلؾمٓمبؾ، ومٜمّدت اًمداسم٦م، أو سم٤مب اًم٘مٗمص، ومٓم٤مر اًمٓمػم، مل 

 جي٥م اًمْمامن قمٚمٞمف

640 

قمغم ًمق ىَمَتؾ اًمّمبلُّ ذم يد أظمذ رضماًل، ومْمٛمـ قم٤مىمٚمتف اًمدي٦م، مل يرضمٕمقا سمف 

 قم٤مىمٚم٦م أظمذ

647 

ارق هذه اًمِمجرة، وم٤مٟمٗمْمٝم٤م زم، ومس٘مط يم٤من و٤مُمٜم٤ًم، : ًمق ىم٤مل ًمّمبل  

 يمؾ صمٛمرهت٤م أو وم٤مٟمٗمْمٝم٤م ًمٜمٗمسؽ: سمخالف ُم٤م ًمق ىم٤مل

648 

 206 وم٢مٟمف أؾمقد، أقمتؼ قمبدي هذا: ًمق ىم٤مل
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سمؾ هق طمٌر، وم٢مٟمف ٓ : ًمق ىمذف إٟمس٤مٟم٤ًم، صمؿ زقمؿ أٟمف قمبٌد، وىم٤مل اعم٘مذوف

 تك شم٘مقم اًمبٞمٜم٦م ًمٚمٛم٘مذوف  قمغم طمريتفي٘م٤مم طمد إطمرار قمٚمٞمف طم

417 

ًمق ىمٓمع أطمُدمه٤م يَده صمؿ ضمزَّ أظمُر رىمبتف، وم٤مًم٘م٤مشمؾ هق اًمذي ضمزَّ رىمبتف دون 

 أظمر

496 

، وم٤مسمـ إخ ٍٕب ُي٘مدم ذم  ًمق يم٤من اسمـ أٍخ ٍٕب ُمٕمف اسمـ اسمـ أٍخ ٍٕب وأم 

 اًمٕمّمقسم٦م

525 

، ومِمٝمد قمٚمٞمف  ٟمٍماٟمٞم٤من أن ُمقٓه يم٤من ًمق يم٤من اًمزاين قمبدًا ُمسٚماًم ًمٜمٍماين 

أقمت٘مف ىمبؾ اًمزٟم٤م، وم٢مٟمف شمثب٧م احلري٦م هبذه اًمِمٝم٤مدة، وٓ يثب٧م متٙمـ اإلُم٤مم ُمـ 

 إىم٤مُم٦م اًمرضمؿ قمٚمٞمف

694 

ًمق يم٤مٟم٤م أظمقيـ أطمدمه٤م ٍٕب وأم  وأظمر ٍٕب، وم٢مٟمف ُي٘مدم ذم اًمٕمّمقسم٦م 

 اًمذي ٍٕب وأم  

524 

، وم٤مٟمخسٗم٧م سمف، مل ًمق ُمِمك قمغم ىمٜمٓمرٍة واهٞم٦ٍم ُمقوققم٦ٍم سمٖمػم طمؼ  وهق قم٤مملٌ 

 يْمٛمـ اًمقاوع ؿمٞمئ٤مً 

688 

ُم٤م يم٤من ُمـ طم٘مقق اًمٕمب٤مد ِصٚم٦م ًمف ؿَمَبف اعمئقٟم٦م، يمٜمٗم٘م٦م اًمزوضم٤مت 

 وإىم٤مرب، ومقضمقسمف صم٤مسم٧ٌم ذم طمؼ اًمّمبل اًمذي ٓ يٕم٘مؾ قمٜمد وضمقد ؾمببف

716 

 745 ومتٜمبٜمل صحتف قمغم إهٚمٞم٦م اًمٙم٤مُمٚم٦م، ُم٤م هق ْضر حمض ذم طمؼ اًمّمبل

آصٓمٞم٤مد وآيمتس٤مب سم٤مٓطمتٓم٤مب: وم٢مٟمف ٟمحق ، ُم٤م يتٛمحض ُمٜمٗمٕم٦مً 

 ُمنموٌع سم٤مقمتب٤مر إهٚمٞم٦م اًم٘م٤مسة ذم طمؼ اًمّمبل ُمٗمٞمٌد حلٙمٛمف

740 

ُم٤م يٙمقن ضمزاًء سمٓمريؼ اًمٕم٘مقسم٦م أو سمٓمريؼ اًمٖمراُم٦م ٓ يثب٧م وضمقسمف ذم طمؼ 

 اًمّمبل

716 
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ُم٤م يٙمقن طم٘مقق اًمٕمب٤مد هُمْرُم٤ًم أو قِمقو٤ًم، يم٤مًمثٛمـ ذم اًمبٞمع، وم٤مًمقضمقب صم٤مسم٧ٌم 

 اًمذي ٓ يٕم٘مؾذم طمؼ اًمّمبل 

716 

 716 ُم٤م يٙمقن صٚم٦ًم ًمف ؿمبف اجلزاء ٓ يثب٧م وضمقسمف ذم طم٘مف اًمّمبل

ُم٤م يٙمقن ُمـ طم٘مقق اهلل شمب٤مرك وشمٕم٤ممم، ومٝمق صحٞمح إداء قمٜمد وضمقد 

 إهٚمٞم٦م اًم٘م٤مسة

729 

 416 جمٝمقل احل٤مل يٙمقن طمرًا سم٤مقمتب٤مر اًمٔم٤مهر

ُيٕمتؼ أن اًمرضمؾ إذا ُمٚمؽ أظم٤مه ويمؾ ذي رطمٍؿ حمرٍم، : ُمذه٥م احلٜمٗمٞم٦م

ٓ ُيٕمتؼ قمٚمٞمف ؾمقى إصقل واًمٗمروع ُمـ : قمٚمٞمف، وُمذه٥م اًمِم٤مومٕمٞم٦م

 اًمقاًمديـ واعمقًمقديـ

558 

 167 ُمسـ٠مًم٦م اجلـد ُمع اإلظمـقة

 136 زوج وأسمقان: ُمس٠مًم٦م

 518 ُمٚمؽ اًم٘مّم٤مص ٓ ُيْمٛمـ سم٤مإلشمالف ذم اًمِمٝم٤مدة قمغم اًمٕمٗمق

 334 ُمـ أسم٤مح ًمّمبل  ـمٕم٤مُم٤ًم، ومتٜم٤موًمف مل يْمٛمـ

ـٌ ًمٚمقًمد ُمـ أظمرج فمبٞم٦ًم ُمـ  645 احلرم، ومقًمدت، ومٝمق و٤مُم

 329 ٓ وامن قمٚمٞمف: ُمـ أودع صبٞم٤ًم ُم٤مًٓ، وم٤مؾمتٝمٚمٙمف

 260 هؾ دم٥م اًمدي٦م ذم اًمٕمٛمد اعمحض؟

 262 هؾ شم٘مبؾ ؿمٝم٤مدة اعمحدود ذم اًم٘مذف سمٕمد اًمتقسم٦م

 720 وضمقب اإليامن صم٤مسم٧ٌم ذم طمؼ اًمٙم٤مومر

وًمق أًم٘مك ؿمٞمئ٤ًم ُمـ اهلقامِّ 
ُمٙم٤مهن٤م إمم ُمٙم٤مٍن آظمر، قمغم اًمٓمريؼ، وم٤مٟمٗمٚمت٧م ُمـ  

 صمؿ ًمدهم٧م إٟمس٤مٟم٤ًم مل يْمٛمـ اعمٚم٘مل ؿمٞمئ٤مً 

691 
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ُي٘م٤مم اًمنمط ُم٘م٤مم اًمسب٥م ذم طمٙمؿ اًمْمامن قمٜمد شمٕمذر إو٤موم٦م اإلشمالف إمم 

 اًمسب٥م

629 

 693 ظمالوم٤ًم ًمزومر، يثب٧م اإلطمّم٤من سمٕمد اًمزٟم٤م سمِمٝم٤مدة رضمٍؾ واُمرأشملم

ُمقرصمف، وٓ يثب٧م طمرُم٤من اعمػماث ذم طمؼ اخل٤مـمئ واًمٜم٤مئؿ إذا اٟم٘مٚم٥م قمغم 

 يثب٧م ذم طمؼ اًمّمبل واعمجٜمقن

605 

جي٥م اًمْمامن قمغم طم٤مومر اًمبئر، وًمٙمـ ٓ يّمػم ُمب٤مذًا ًمإلشمالف طمتك ٓ 

 شمٚمزُمف اًمٙمٗم٤مرة، وٓ حُيرم قمـ اعمػماث

684 

 690 إٟمف ٓ يْمٛمـ ؿمٞمئ٤مً : ي٘مقل اًمِم٤مومٕمل ذم اجلٛمؾ إذا ص٤مل قمغم إٟمس٤مٍن، وم٘متٚمف

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

778 

 

 اًمٗمٝم٤مرس

 ومٝمرس اعمّمٓمٚمح٤مت واًمٖمري٥م

 اًمّمٗمح٦م اعمّمٓمٚمح٤مت واًمٖمري٥م

 22 اخل٤مىم٤من

 132 دًٓم٦م آىمتْم٤مء  

 130 اؾمتّمح٤مب احل٤مل

 509 اجْل٥َمُّ 

 291 اعمُْْ٘مَت٣َم 

 157 آضمتٝم٤مد

 672 آؾمتؼماء

 362 آؾمتحس٤من

 422 آؾمتّمح٤مب

 369 آؾمتّمٜم٤مع

 482 آؾمتٓم٤مسم٦م

 186 آؾمتٕم٤مرة

 624 آؾمتٜمب٤مط

 698 آؾمتٝمالل

 641 آؾمتٞمالد

 432 آـمراد

 147 آقمتب٤مر

 447 آقمؽماض

 644 آٟمدُم٤مل

 282 اإلضم٤مرة



 

 

777 

 

 اًمٗمٝم٤مرس

 اًمّمٗمح٦م اعمّمٓمٚمح٤مت واًمٖمري٥م

 185 اإلمج٤مع

 248 اإلطمّم٤مر

 301 اإلظم٤مًم٦م

 533 اإلؿمب٤مع

 725 اإلس

 321 اإلهل٤مم

 370 اإلٟمج٤مٟم٤مت

 588 اإلٟم٘مٓم٤مع

 509 اإليالء

 416 إرش

 216 إصؾ

 725 إهمالل 

 616 إىمراء

 704 إهٚمٞم٦م

 290 أسمِؼ

 363 اًمبحر اًمٓمقيؾ

 364 اًمبحر اعمت٘م٤مرب

 364 اًمبحر اعمديد

 405 اًمبحػمة

 262 اًمبٓمالن

 210 اًمبٞم٤من



 

 

777 

 

 اًمٗمٝم٤مرس

 اًمّمٗمح٦م اعمّمٓمٚمح٤مت واًمٖمري٥م

 660 اًمبٞمع اعمقىمقف

 736 اًمتحٚمؾ

 382 اًمتخّمٞمص ذم اًمٕمٚمؾ اًمنمقمٞم٦م

 292 اًمتدسمػم

 490 اًمؽمضمٞمح

 491 اًمؽمضمٞمح اصٓمالطم٤م

 520 اًمؽمضمٞمح سم٤مًمٕمٙمس

 530 اًمؽمضمٞمح سمٙمثرة إؿمب٤مه

 519 اًمؽمضمٞمح سمٙمثرة إصقل

 639 اًمتٛمتع

 126 اًمتٝمقر

 354 اجلرُمقق

 186 اجلص

 226 اجلقهر

 340 احلََقاًم٦مُ 

 337 احلُْٙمؿُ 

 422 احِل٘م٦م

 149 احِلٜمْٓم٦مُ 

 226 احل٤مضم٦م

 405 احل٤مم

 729 احلجر



 

 

777 

 

 اًمٗمٝم٤مرس

 اًمّمٗمح٦م اعمّمٓمٚمح٤مت واًمٖمري٥م

 495 احلدي٨م اًمِم٤مذ

 633 احلٜم٨م

 270 اخلَٚم٦َّمُ 

 384 اخل٤مص

 22 اخل٤من

 599 اخلراج

 209 اخلّمقص

وْمعُ   198 اًمدَّ

 485 اًمدومع سم٤محلٙمؿ

 486 اًمدومع سم٤مًمٖمَرض اعمٓمٚمقب سم٤مًمتٕمٚمٞمؾ

 296 اًمدوران

ُّم٦مُ   279 اًمذِّ

 706 (قمٜمد اعمّمٜمػ) اًمذُم٦م

 126 اًمرسمؼ

 180 اًمرظمّم٦م

 743 اًمروخ

 602 اًمريم٤مز

 285 اًمريمـ

 278 اًمرهـ

 652 اًمزق

 661 اًمزوائد



 

 

777 

 

 اًمٗمٝم٤مرس

 اًمّمٗمح٦م اعمّمٓمٚمح٤مت واًمٖمري٥م

ٗمف  198 اًمسَّ

ُؽ   182 اًمسَّ

ْٛمسؿ  186 اًمسِّ

 405 اًمس٤مئب٦م

 359 اًمس٤مئؾ

 622 اًمسب٥م اصٓمالطم٤مً 

 621 اًمسب٥م ًمٖم٦م

 441 اًمسؼم واًمت٘مسٞمؿ

 647 اًمسبع

 636 اًمناي٦م

 369 اًمسٚمؿ

 127 اًمُِمٜمَْٕم٦م

٘مص  418 اًمِمِّ

ط ًمٖم٦مً   627 اًمنمَّ

ْٗمَٕم٦مُ   418 اًمِمُّ

 628 اًمنمط اصٓمالطم٤مً 

 686 اًمنمط اًمذي هق ذم ُمٕمٜمك اًمسب٥م

 683 يِمبف اًمٕمٚم٦م اًمنمط اًمذي

 676 اًمنمط اعمحض

ورة  332 اًمٍمَّ

ةُ  ؼْمَ  546 اًمّمُّ



 

 

777 

 

 اًمٗمٝم٤مرس

 اًمّمٗمح٦م اعمّمٓمٚمح٤مت واًمٖمري٥م

ٚم٦م  715 اًمّمِّ

 199 اًمّمٞمٖم٦م

 130 اًمرضورة

 227 اًمٓمِّالء

 295 اًمٓمرد

 424 اًمَٕمَرض

 726 اًمَٕمْ٘مُؾ 

 167 اًمَٕمْقُل 

 623 اًمِٕمٚم٦م ًمٖم٦م

 209 اًمٕم٤مم

 198 اًمٕمب٨م

 316 اًمٕمداًم٦م

 302 اًمٕمرض قمغم إصقل

 180 اًمٕمزيٛم٦م

 599 اًمٕمنم

 709 اًمٕمّمٛم٦م

 642 اًمٕم٘مر

َي٦م  715 اًمٕم٘مؾ سمٛمٕمٜمك اًمدِّ

 605 اًمٕم٘مقسم٤مت اعمحْم٦م

 449 اًمٕمٙمس اًمٙم٤مه

 631 اًمٕمالُم٦م ذم أطمٙم٤مم اًمنمع



 

 

777 

 

 اًمٗمٝم٤مرس

 اًمّمٗمح٦م اعمّمٓمٚمح٤مت واًمٖمري٥م

 630 اًمٕمالُم٦م ًمٖم٦مً 

 624 اًمٕمٚم٦م اصٓمالطم٤م

 288 اًمٕمٚم٦م اًمبسٞمٓم٦م

 303 اًمٕمٚم٦م اًمٕم٘مٚمٞم٦م

 288 اًمٕمٚم٦م اعمريمب٦م

 407 اًمٕمٜمؼم

 509 اًمٕمٜملم

 225 اًمٖمّم٥م

 387 اًمٗم٤مًم٩م

 697 اًمٗمراش

 242 اًمٗمٕمؾ اعمتٕمدي

 212 اًمَ٘مِٗمٞمزُ 

 443 اًم٘م٤مئػ

 461 اًم٘مٚم٥م 

 449 اًم٘مٚم٥م اعمبٓمؾ

 535 اًم٘مقل سمٛمقضم٥م اًمٕمٚم٦م

 691 اًمُٙمْدُس 

 279 اًمٙمٗم٤مًم٦م

 169 اًمٙمالًم٦م

 630 اعمَُسٜم٤ّمة

 206 اعم٤مٟمع



 

 

777 

 

 اًمٗمٝم٤مرس

 اًمّمٗمح٦م اعمّمٓمٚمح٤مت واًمٖمري٥م

 438 اعمبتقشم٦م

 145 اعمُثالت

 651 اعمثٚم٨م

 237 اعمج٤مز

 210 اعمجٛمؾ

 359 اعمجٞم٥م

 292 اعمدسّمر

 533 اعمٓمٚمؼ

 204 اعمٕم٤مرو٦م

 448 اعمٗم٤مرىم٦م

 469 اعمٗمن

و٦م  171 اعمٗمقِّ

 542 اعم٘مٞمد

 584 اعمٙم٤مشَم٥م

 299 اعمالءُم٦م

 449 اعمامٟمٕم٦م

 651 اعمـ

 631 اعمٜم٤مر

 403 اعمٜم٤مفمرة

 447 اعمٜم٤مىمْم٦م

 447 اعم١مصمر



 

 

775 

 

 اًمٗمٝم٤مرس

 اًمّمٗمح٦م اعمّمٓمٚمح٤مت واًمٖمري٥م

 495 اعم١مول

 630 اعمٞمؾ

 593 اعمئقٟم٦م

 273 اًمٜمَّْذرُ 

 288 اًمٜمََّس٤مءُ 

 346 اًمٜمِّّم٤مب

 623 اًمٜم٤مزح

 240 اًمٜمب٤مش

 742 اًمٜمبذ

 250 اًمٜمسخ

 139 اًمٜمص اعم١مول

 626 اًمٜمٔمر

 661 اًمٜمٗم٤مذ

 165 اًمٜم٘مض

 636 اًمٜمٛمق

 276 اًمٜمٝمل

 691 اهلقام

 407 اًمَقضْمُػ 

 646 اًمقجء

 708 اًمقضمقب

 459 اًمقديٕم٦م



 

 

776 

 

 اًمٗمٝم٤مرس

 اًمّمٗمح٦م اعمّمٓمٚمح٤مت واًمٖمري٥م

 405 اًمقصٞمٚم٦م

 578 اًمقيم٤مًم٦م

 236 اًمٞمٛملم اًمٖمٛمقس

 132 إؿم٤مرة اًمٜمص

 426 أسماله قمذراً 

 690 أؿمغم

 704 أهٚمٞم٦م إداء

 483 سمّٚم٦مٌ 

 424 سمٜم٧م ًمبقن

 290 سمٞمع اًمٖمرر

 430 شمٕم٤مرض إؿمب٤مه

 729 شمٗمسػم احلٙمؿ سم٤مًمٜمبقة

 138 ظمؼم اًمقاطمد

 751 ظمٚمٞمع اًمٕمذار

 132 دًٓم٦م اًمٜمص

 285 ريمـ اًم٘مٞم٤مس

 144 ؾُمؿُّ اًمزقم٤مف

 525 ؾم٤مضم٦م

 693 ذط اًمٕمٚم٦م

 386 وُمْقُق اًمسٝمؿ

 214 ومحقى اًمٜمص



 

 

778 

 

 اًمٗمٝم٤مرس

 اًمّمٗمح٦م اعمّمٓمٚمح٤مت واًمٖمري٥م

 448 ومس٤مد اًمقوع

 500 ىمقة إصمر

 501 ىمقة اًمثب٤مت قمغم احلٙمؿ اعمِمٝمقد سمف

 640 ُُمْتقٍ 

 200 ُِمْسب٤مر

 707 جمٜمٜم٤م

 307 َه٥ْم 

 708 وضمقب إداء

 644 َيْسَت٠ميِن 



 

 

777 

 

 اًمٗمٝم٤مرس

 ومٝمرس اًم٘مب٤مئؾ واًمٗمرق واعمذاه٥م

 اًمّمٗمح٦م اًم٘مبٞمٚم٦م

 159 ظمثٕمؿ

 124 اًمت٤مسمٕملم

 624 اجلؼمي٦م

 126 اًمسٚمػ

 124 اًمّمح٤مسم٦م

 624 اًم٘مدري٦م

 383 اعمٕمتزًم٦م

 125 أصح٤مب اًمٔمقاهر

 601 سمٜمق شمٖمٚم٥م سمـ وائؾ

 269 سمٜمل ه٤مؿمؿ

 

 

  



 

 

777 

 

 اًمٗمٝم٤مرس

 ومٝمرس إقمالم

 اًمّمٗمح٦م اًمٕمٚمــــــؿ

 45 أسمق احلسلم اًمسٖمدي

 135 اسمـ ُمسٕمقد

 86 احلسـ سمـ زي٤مد اًمٚم١مًم١مي

 30 احلسـ سمـ قمكم سمـ إؾمح٤مق

 39 اًمِم٤مومٕمل

 24 اًم٘م٤مئؿ سم٠مُمر اهلل

 51 اعمٕمغمَّ سمـ قمبد اًمٕمزيز أسمق حمٛمد اعمرهمٞمٜم٤مين احلٜمٗمل

 227 اًمٜمٕمامن سمـ صم٤مسم٧م

 585 اًمٜمٛمرود

 126 إسمراهٞمُؿ اًمٜمَّٔم٤َّمم

 85 أسمق احلسلم اًم٘مدوري

 48 أسمق اًمٗمْمؾ اًمَزَرْٟمَجري

 87 أسمق سمٙمر اجلّم٤مص

 49 أسمق سمٙمر احلَِّمػمي

 178 أسمق ذر اًمٖمٗم٤مري

 181 أسمق ىمح٤موم٦م

 16 أسمق ُمٜمّمقر ؾمبٙمتٙملم

 172 أسمق ُمقؾمك إؿمٕمري

 134 أسمق هريرة

 29 أسمق يقؾمػ، يٕم٘مقب سمـ إسمراهٞمؿ



 

 

777 

 

 اًمٗمٝم٤مرس

 اًمّمٗمح٦م اًمٕمٚمــــــؿ

 368 أيب سمـ يمٕم٥م سمـ ىمٞمس اخلزرضمل إٟمّم٤مري

 443 أمحد سمـ قمكم اًمرازي، أسمق سمٙمر اجلّم٤مص

 85 أمحد سمـ حمٛمد سمـ أمحد سمـ ضمٕمٗمر أسمق احلسلم اًم٘مدوري

 146 أمحد سمـ حيٞمك سمـ يزيد

 25 أمحد ظم٤من

 24 أرؾمالن ظم٤من

 20 أًم٥م أرؾمالن حمٛمد سمـ داود

 70 أُمػم يم٤مشم٥م سمـ أُمػم قمٛمر

 23 أيٚمؽ ظم٤من

 214 سمريرة ُمقٓة أم اعم١مُمٜملم

 175 سمالل سمـ رسم٤مح

 25 ظمرض ظم٤من

 128 إصٗمٝم٤مين داود

 621 ُزهػم سمـ أيب ؾُمٚمٛمك

 394 زومر سمـ اهلذيؾ اًمٕمٜمؼمي

 136 زيد سمـ صم٤مسم٧م

 51 احلسلم اًمبٞمٝم٘مل زيد سمـ حمٛمد سمـ

 19 ؾمٚمجقق سمـ شم٘م٤مق

 177 ؾمٝمٞمؾ سمـ قمٛمرو

 33 ذف اعمٚمؽ اخلقارزُمل

 43 ؿمٛمس إئٛم٦م احلٚمقاين



 

 

777 

 

 اًمٗمٝم٤مرس

 اًمّمٗمح٦م اًمٕمٚمــــــؿ

 106 ؿمٛمس إئٛم٦م اًمٙمردري

 25 ؿمٛمس اعمٚمؽ

 23 ـمٖم٤من ظم٤من

 24 ـمٗمٖم٤مج ظم٤من

 227 قمب٤مدة سمـ اًمّم٤مُم٧م سمـ ىمٞمس سمـ أسم سمـ ومٝمر سمـ صمٕمٚمب٦م

 165 قمبد اًمرمحـ سمـ قمقف

 43 سمـ أمحد سمـ ٟمّمـر احلَْٚمقاينقمبد اًمٕمزيز 

 48 قمبد اًمٕمزيز سمـ قمٛمر سمـ ُم٤مزه

 176 قمبد اهلل سمـ ُأيَبّ سمـ ُم٤مًمؽ

 136 قمبد اهلل سمـ قمب٤مس

 88 قمبداهلل سمـ قمٛمر اًمدسمقد

 85 .قمبٞمد اهلل سمـ احلسلم سمـ دٓل اًمٙمرظمل

 108 قمبٞمد اهلل سمـ حمٛمد سمـ قمبد اًمٕمزيز اًمسٛمرىمٜمدي

 48 قمثامن سمـ قمكم اًمبِٞمَٙمٜمْدي

 45 قمكم سمـ احلسلم اًمُسْٖمدي

 52 قمكم سمـ حمٛمد اًمبزدوي

 49 قمٛمر سمـ طمبٞم٥م اًمزٟمدراُمٌم

از  46 قمٛمر سمـ ُمٜمّمقر اخلٜمبل اًمَبزَّ

 161 قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص

 52 ومخر اإلؾمالم اًمبزدوي

دودُّ   129 ىمت٤مدة سمـ دقم٤مُم٦م سمـ ىمت٤مدة اًمسَّ



 

 

777 

 

 اًمٗمٝم٤مرس

 اًمّمٗمح٦م اًمٕمٚمــــــؿ

 24 ىمدر ظم٤من

 149 ُم٤مقمز سمـ ُم٤مًمؽ إؾمٚمٛمل

 380 إصبحل احلٛمػميُم٤مًمؽ سمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ 

 27 حمٛمد سمـ احلسـ

 46 .حمٛمد سمـ اًمٗمْمؾ اًمبخ٤مري

 36 حمٛمد سمـ أمحد سمـ أيب ؾمٝمؾ اًمنظمز

 129 حمٛمد سمـ ؾمػميـ اًمبٍميُّ 

 51 حمٛمد سمـ قمكم سمـ حمٛمد اًمٜمَقضَم٤مسم٤مذي اًمبخ٤مري

 106 حمٛمد سمـ قمٛمر اًمبخ٤مري

 54 حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ أمحد احل٤ميمؿ اًمِمٝمٞمد

 16 حمٛمقد سمـ ؾمبٙمتٙملم

 50 حمٛمقد سمـ قمبد اًمٕمزيز إوزضمٜمدي

 50 حمٛمقد سمـ ُمسٕمقد اًمبقزضمٜمدي

 129 ُمنوق سمـ إضمدع

٤مين  50 ُمسٕمقد سمـ احلسـ اًمُٙمِمَّ

 161 ُمٕم٤مذ سمـ ضمبؾ

 20 ُمٚمٙمِم٤مه سمـ أًم٥م أرؾمالن

 86 ُمقؾمك سمـ ؾمٚمٞمامن اجلقزضم٤مين احلٜمٗمّل 

 30 ٟمٔم٤مم اعمٚمؽ

 268 ه٤مؿمؿ سمـ قمبد ُمٜم٤مف

 315 سمـ احل٤مرث إؾمديواسمّم٦م سمـ ُمٕمبد سمـ قمتب٦م 
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 اًمّمٗمح٦م اًمٕمٚمــــــؿ

 103 حيٞمك سمـ أيمثؿ سمـ حمٛمد سمـ ىمٓمـ اًمتٛمٞمٛمل
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 اًمٗمٝم٤مرس

 ومٝمرس إسمٞم٤مت اًمِمٕمري٦م

 اًمّمٗمح٦م ؿمٓمـــــر اًمبٞم٧م

 28 ظمرضمٜم٤م ُمـ اًمدٟمٞم٤م وٟمحـ ُمـ اهٚمٝم٤م

 39 ٟمزًمقا سمٛمٙم٦م ذم ىمب٤مئؾ ٟمقومؾ  

 756 أصقل اًمٗم٘مف وإطمٙمـــ٤مم مت٧م

 727 . . .ؾمؾ اًمٜم٤مس إن يم٤مٟمقا ًمديؽ أوم٤موالً 

 741 ًمَِس٤مُن اًمَٗمَتك ٟمِّْمٌػ َوٟمِّْمٌػ وُم١َماُدهُ 

 سمُسٚمَّؿِ 
ِ
 622 وًمق ٟم٤مل أؾمب٤مَب اًمسامء

 

 

 ومٝمرس إُمث٤مل

 اًمّمٗمح٦م ؿمٓمـــــر اًمبٞم٧م

 147 اًمسٕمٞمد ُمـ وقمظ سمٖمػمه

 741 اعمرء سم٠مصٖمريف سم٘مٚمبف وًمس٤مٟمف

ـْ أْن شَمراهُ   741 أْن شَمْسَٛمَع سم٤معمَُٕمْٞمدّي ظَمػٌم ُِم
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 اًمٗمٝم٤مرس

 ومٝمرس إُم٤ميمـ

 اًمّمٗمح٦م اعمٙمـــــــ٤من

 34 إؿمبٞمٚمٞم٦م

 176 احلَُدْيبِٞم٦م

 34 اًم٘م٤مهرة

 128 أصبٝم٤من

 15 أوزيمٜمد

 15 سمخ٤مرى

 32 سمٖمداد

 17 ظمراؾم٤من

ظَمس  37 َهْ

 16 همـزٟمـ٦م

 15 ومرهم٤مٟم٦م

 34 ىُمْرـُمب٦م

 639 ُِمٜمك

 15 ُم٤م وراء اًمٜمٝمر

 33 ُمرو

 177 ُمٙم٦م

 32 ٟمٞمس٤مسمقر

 282 هراة
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 اًمٗمٝم٤مرس

 ومٝمرس اعمّم٤مدر واعمراضمع

 هـ1422، 4إسم٤مـمٞمؾ واعمٜم٤ميمػم، اجلقرىم٤مين، دار اًمّمٛمٞمٕمل، اًمري٤مض، ط. 

 قمبد اجلب٤مر زيم٤مر، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م: أسمجد اًمٕمٚمقم ًمّمديؼ سمـ طمسـ اًم٘مٜمقضمل، حت٘مٞمؼ :

 . م1978سمػموت، 

  ،اإلهب٤مج ذح اعمٜمٝم٤مج ًمت٘مل اًمديـ قمكم اًمسبٙمل واسمٜمف شم٤مج اًمديـ قمبد اًمقه٤مب اًمسبٙمل

 . هـ1404، 1اًمب٤مطمثلم، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت، طقمدد ُمـ : حت٘مٞمؼ

 أصم٤مر ٕيب يقؾمػ يٕم٘مقب سمـ إسمراهٞمؿ، حت٘مٞمؼ أيب اًمقوم٤مء إومٖم٤مين، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م :

 .هـ1355سمػموت، 

 اًمقوم٤مء إومٖم٤مين، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، حت٘مٞمؼ أيبحٛمد سمـ احلسـ اًمِمٞمب٤مينأصم٤مر عم-  

 . م1993 -هـ 1413، 2طسمػموت، 

 ث٘م٤موم٦م سمٛمريمز مجٕم٦م اعم٤مضمد ًمٚم ٤منإصمامر اجلٜمٞم٦م ذم إؾمامء احلٜمٗمٞم٦م عمال قمكم اًم٘م٤مري، خمٓمقـم

 . 375056: ، ورىمؿ اًمث٤مين263878: ، رىمؿ إولؽماثواًم

 قمبداعمجٞمد شمريمل، دار اًمٖمرب : إطمٙم٤مم اًمٗمّمقل ٕيب اًمقًمٞمد اًمب٤مضمل، حت٘مٞمؼ اًمديمتقر

 . هـ1429: سمػموت، اًمٓمبٕم٦م اًمث٤مًمث٦م: اإلؾمالُمل

 حمٛمد اًمّم٤مدق ىمٛمح٤موي، دار : أطمٙم٤مم اًم٘مرآن ٕمحد سمـ قمكم اًمرازي اجلّم٤مص، حت٘مٞمؼ

 .هـ1405سمػموت، : إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب

 ؾمٕمد اًمديـ أوٟم٤مل، ُمريمز اًمبحقث اإلؾمالُمٞم٦م، . د: أطمٙم٤مم اًم٘مرآن، اًمٓمح٤موي، ت

 .1اؾمٓمٜمبقل، ط

 أصقًمف وظمرج أطم٤مديثف سمـ اًمٕمريب، راضمع اسمٙمر حمٛمد سمـ قمبد اهلل  أطمٙم٤مم اًم٘مرآن ًمٚم٘م٤ميض أيب

 هـ 1424: سمػموت، اًمٓمبٕم٦م اًمث٤مًمث٦م: حمٛمد قمبد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م: وقمٚمَّؼ قمٚمٞمف

 قمبد اًمٖمٜمل قمبد اخل٤مًمؼ، دار اًمٙمت٥م : أطمٙم٤مم اًم٘مرآن عمحٛمد سمـ إدريس اًمِم٤مومٕمل، حت٘مٞمؼ
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 . هـ1400سمػموت، : اًمٕمٚمٛمٞم٦م

 ؾمٞمد اجلٛمٞمكم، دار اًمٙمت٤مب  .د: اإلطمٙم٤مم ذم أصقل إطمٙم٤مم ًمٕمكم سمـ حمٛمد أُمدي، ت

 . هـ1404، 1اًمٕمريب، سمػموت، ط

 اًم٘م٤مهرة، : حمٛمقد طم٤مُمد قمثامن، دار احلدي٨م. د: اإلطمٙم٤مم ًمٕمكم سمـ أمحد سمـ طمزم، حت٘مٞمؼ

 . أمحد ؿم٤ميمر: وـمبٕم٦م دار أوم٤مق اجلديدة، سمػموت، ت. هـ1426

 سمػموت، : ، قم٤ممل اًمٙمت٥مأظمب٤مر أيب طمٜمٞمٗم٦م وأصح٤مسمف ٕيب قمبد اهلل طمسلم سمـ قمكم اًمّمٞمٛمري

 . هـ1405

 أظمب٤مر اًم٘مْم٤مة عمحٛمد سمـ ظمٚمػ سمـ طمٞم٤َّمن اًمبٖمدادّي، صححف وقمٚمؼ قمٚمٞمف وظمّرج أطم٤مديثف :

 .هـ1366: ُمٍم، اًمٓمبٕم٦م إومم: قمبد اًمٕمزيز ُمّمٓمٗمك اعمراهمل، اعمٙمتب٦م اًمتج٤مري٦م اًمٙمؼمى

 قمبد اًمٚمٓمٞمػ حمٛمد قمبد اًمرمحـ، دار اًمٙمت٥م : آظمتٞم٤مر ًمتٕمٚمٞمؾ اعمخت٤مر، اعمقصكم احلٜمٗمل، ت

 . هـ1426، 3اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت، ط

 حمٞمل هالل اًمنطم٤من: حت٘مٞمؼ، أدب اًم٘م٤ميض ٕيب احلسـ قمكم سمـ حمٛمد سمـ طمبٞم٥م اعم٤موردي ،

 .م1971، هـ1391، سمٖمداد -ُمٓمبٕم٦م اإلرؿم٤مد

 أمحد : إرؿم٤مد اًمٗمحقل إمم حت٘مٞمؼ احلؼ ُمـ قمٚمؿ إصقل عمحٛمد سمـ قمكم اًمِمقيم٤مين، حت٘مٞمؼ

 . هـ1419: اًمٓمبٕم٦م إوممدار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب، سمػموت، ، قمزو قمٜم٤مي٦م

 زهػم : إرواء اًمٖمٚمٞمؾ ذم ختري٩م أطم٤مدي٨م ُمٜم٤مر اًمسبٞمؾ عمحٛمد ٟم٤مس اًمديـ إًمب٤مين، إذاف

 . هـ 1405ٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م سمػموت، اًمٓمب: اًمِم٤مويش، اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل

 سمػموت -دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، اًمري٤مض اًمٜمرضة ذم ُمٜم٤مىم٥م اًمٕمنمة عمح٥م اًمديـ اًمٓمؼمي ،

 .اًمٓمبٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م

  ،حمٛمد سم٤مؾمؾ قمٞمقن اًمسقد، دار اًمٙمت٥م : تأؾم٤مس اًمبالهم٦م عمحٛمقد سمـ قمٛمر اًمزخمنمي

 . ـه 1419، ، 1اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت، ط

 شمٓمبٞم٘م٤مشمف اعمٕم٤مسة ًمٚمديمتقر يٕم٘مقب اًمب٤مطمسلم -طمجٞمتف -أٟمقاقمف–طم٘مٞم٘متف : آؾمتحس٤من ،
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  .م2007، هـ1428، 1ط، اًمري٤مض -ُمٙمتب٦م اًمرؿمد ٟم٤مذون

 اًمٕمب٤مس أمحد سمـ ظم٤مًمد سمـ حمٛمد اًمٜم٤مسي يبٕ، آؾمت٘مّم٤م ٕظمب٤مر دول اعمٖمرب إىمَم ،

 .م1997/ هـ1418 ، دار اًمٙمت٤مب: اًمٜم٤مذ ، حمٛمد اًمٜم٤مسي/ ضمٕمٗمر اًمٜم٤مسي: حت٘مٞمؼ 

 قمكم : آؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مب ًمٞمقؾمػ سمـ قمبد اهلل سمـ حمٛمد سمـ قمبد اًمؼم، حت٘مٞمؼ

 . هـ1412سمػموت، : حمٛمد اًمبج٤موي، دار اجلٞمؾ

  ،سمػموت، اًمٓمبٕم٦م  -دار اًمٗمٙمرأؾمد اًمٖم٤مسم٦م ذم ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م، ًمٕمكم سمـ حمٛمد اجلزري

 . هـ1409: إومم

 حمٛمد حمٛمد شم٤مُمر، : أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م قمغم ذح روض اًمٓم٤مًم٥م، اًمِمٞمخ زيمري٤م إٟمّم٤مري، ت

 . هـ1422، 1دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت، ط

 حمٛمد قمكم ومريمقس، اعمٙمتب٦م . د: اإلؿم٤مرة ذم ُمٕمروم٦م إصقل ًمسٚمٞمامن سمـ ظمٚمػ اًمب٤مضمل، حت٘مٞمؼ

  .دار اًمبِم٤مئر اإلؾمالُمٞم٦م /ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م -اعمٙمٞم٦م

 قم٤مدل أمحد قمبد اعمقضمقد، وقمكم : إؿمب٤مه واًمٜمٔم٤مئر ًمت٤مج اًمديـ قمبداًمقه٤مب اًمسبٙمل، حت٘مٞمؼ

 .هـ1422سمػموت، : حمٛمد ُمٕمقض، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م

  ،هـ1403إؿمب٤مه واًمٜمٔم٤مئر، اًمسٞمقـمل، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت. 

 اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت، زيمري٤م قمٛمػمات، دار اًمٙمت٥م : إؿمب٤مه واًمٜمٔم٤مئر، اسمـ ٟمجٞمؿ احلٜمٗمل، ت

 .هـ1419، 1ط

 3قمبد اًمسالم ه٤مرون، ُمٙمتب٦م اخل٤مٟمجل، ط: آؿمت٘م٤مق، اسمـ دريد، ت . 

 دار اًمقـمـ، قمبداهلل سمـ قمٛمر اًمدُمٞمجل. د: حت٘مٞمؼ، اًمنميٕم٦م عمحٛمد سمـ احلسلم أضمري- 

 .هـ1420، 2ط، اًمري٤مض

 قمكم حمٛمد اًمبج٤موي، : اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م ٕمحد سمـ قمكم سمـ طمجر اًمٕمس٘مالين، حت٘مٞمؼ

 . هـ1412سمػموت، : دار اجلٞمؾ

 اًمبزدوي، ُمٓمبٕم٦م ضم٤مويد سمريس، يمراشمٌمأصقل اًمبزدوي ، . 
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  أيب اًمقوم٤مء إومٖم٤مين، دار اًمٙمت٥م : أصقل اًمنظمز، عمحٛمد سمـ أمحد اًمنظمز، حت٘مٞمؼ

 . هـ 1426: ٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦مسمػموت، اًمٓمب: اًمٕمٚمٛمٞم٦م

 اًمٙمت٤مب اًمٕمريب، سمػموت اًمِم٤مر، دار، أصقل اًمِم٤مر . 

 سمػموت، : قمبد اعمجٞمد شمريمل، دار اًمٖمرب: أصقل اًمٗم٘مف عمحٛمقد سمـ زيد اًمالُمٌم، حت٘مٞمؼ

 . م1995: اًمٓمبٕم٦م إومم

 هـ1426، 4ط، دُمِمؼ -دار اًمٗمٙمر، أـمٚمس احلدي٨م اًمٜمبقي ًمٚمديمتقر ؿمقىمل أسمق ظمٚمٞمؾ ،

 .م2005

 

 هـ1409زهػم هم٤مزي زهدي، قم٤ممل اًمٙمت٥م، : إقمراب اًم٘مرآن، اًمٜمح٤مس، ت. 

 

 م1973ـمف قمبد اًمرؤوف ؾمٕمد، دار اجلٞمؾ، سمػموت، : إقمالم اعمقىمٕملم، اسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م، ت .

 وـمبٕم٦م دار

 م1997: سمػموت، اًمٓمبٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م قمنمة: إقمالم خلػم اًمديـ اًمزريمكم، دار اًمٕمٚمؿ ًمٚمٛماليلم . 

  ُمرقمل سمـ  ، شم٠مويؾ إؾمامء واًمّمٗم٤مت وأي٤مت اعمحٙمامت واعمِمتبٝم٤متأىم٤مويؾ اًمث٘م٤مت ذم

اًمٓمبٕم٦م ، سمػموت –ُم١مؾمس٦م اًمرؾم٤مًم٦م ، ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط : حت٘مٞمؼ  ، يقؾمػ اًمٙمرُمل اعم٘مدد

 .1406إومم ، 

 

 وٛمـ يمت٥م اعمٙمتب٦م اًمِم٤مُمٚم٦م اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م ُمقاومؼ ، اإلىمٜم٤مع ذم اًمٗم٘مف اًمِم٤مومٕمل ًمٚماموردي

 .سمٞم٤مٟم٤مت اًمٓمب٤مقم٦مومل شمذيمر قمٚمٞمٝم٤م ، ًمٚمٛمٓمبقع

 هـ1393سمػموت، : عمحٛمد سمـ إدريس اًمِم٤مومٕمل، دار اعمٕمروم٦م، إم . 
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  اًمديمتقر قمبد : اعمح٘مؼ، قُمبٞمد اًم٘م٤مؾمؿ سمـ ؾماّلم سمـ قمبد اهلل اهلروي اًمبٖمدادي يبٕإُمث٤مل

 .م 1980 -هـ  1400اًمٓمبٕم٦م إومم، ، دار اعم٠مُمقن ًمٚمؽماث ،اعمجٞمد ىمٓم٤مُمش

 ؾمٕمقد سمـ : آٟمتّم٤مر ذم اًمرد قمغم اعمٕمتزًم٦م ااًم٘مدري٦م إذار، حيٞمك سمـ أيب اخلػم اًمٕمٛمراين، ت

 . م1999قمبد اًمٕمزيز اخلٚمػ، أوقاء اًمسٚمػ، اًمري٤مض، 

قمبد اهلل قمٛمر : إٟمس٤مب ًمٕمبد اًمٙمريؿ سمـ حمٛمد سمـ ُمٜمّمقر سمـ حمٛمد، اًمسٛمٕم٤مين، حت٘مٞمؼ 

 . م1998سمػموت، : اًمب٤مرودي، دار اًمٗمٙمر

 دار اهلدى ، رُمْم٤من قمبداًمقدود اًمٚمخٛمل. د، إٟمقار اًمس٤مـمٕم٦م ذم ـمرق إصمب٤مت اًمٕمٚم٦م اجل٤مُمٕم٦م

 .م1986، هـ1406، اًم٘م٤مهرة، ًمٚمٓمب٤مقم٦م

 م2044حيٞمك ُمراد، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت، : أٟمٞمس اًمٗم٘مٝم٤مء، اًم٘مقٟمقي احلٜمٗمل، ت. 

 ٟم٤مس اًمٕمكم اًمٜم٤مس اخلٚمٞمٗمل، دار : إيث٤مر اإلٟمّم٤مف ذم آصم٤مر اخلالف، ؾمبط اسمـ اجلقزي، ت

 .هـ1408، 1اًمسالم، اًم٘م٤مهرة، ط

 م1998، 4اإليْم٤مح ذم قمٚمقم اًمبالهم٦م، اًم٘مزويٜمل، دار إطمٞم٤مء اًمٕمٚمقم، سمػموت، ط . 

 حت٘مٞمؼ ، ٕيب حمٛمد يقؾمػ سمـ قمبداًمرمحـ سمـ اجلقزي احلٜمبكم: اإليْم٤مح ًم٘مقاٟملم آصٓمالح

 .م1991، ـه1412 ، 1ط، ُمٙمتب٦م اًمٕمبٞمٙم٤من سم٤مًمري٤مض، ومٝمد سمـ حمٛمد اًمسدطم٤من. د

 سمػموت: اًمبحر اًمرائؼ ذح يمٜمز اًمدىم٤مئؼ ًمزيـ اًمديـ اسمـ ٟمجٞمؿ احلٜمٗمل، دار اعمٕمروم٦م . 

  ،هـ1414، 1دار اًمٙمتبل، طاًمبحر اعمحٞمط ذم أصقل اًمٗم٘مف عمحٛمد سمـ هب٤مدر اًمزريمٌم. 
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 هـ1420صدىمل حمٛمد مجٞمؾ، دار اًمٗمٙمر، : اًمبحر اعمحٞمط، أسمق طمٞم٤من إٟمدًمز، ت . 

 1ط، اًم٘م٤مهرة -دار اًمٙمت٤مب اجل٤مُمٕمل، سمحقث ذم اًم٘مٞم٤مس ًمٚمديمتقر حمٛمد حمٛمقد ومرهمكم ،

 .م1983، هـ1403

  ت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت، شمرشمٞم٥م اًمنمائع ًمٕمالء اًمديـ اًمٙم٤مؾم٤مين، دار اًمٙمسمدائع اًمّمٜم٤مئع ذم

 . هـ1406، 2ط

  ،ُمٓمبٕم٦م ُمّمٓمٗمك اًمب٤ميب سمداي٦م اعمجتٝمد وهن٤مي٦م اعم٘متّمد عمحٛمد سمـ أمحد سمـ رؿمد اًم٘مرـمبل

 . هـ1395، 4احلٚمبل، ط

 قمكم ؿمػمي، دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب، : ، تاًمبداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م إلؾمامقمٞمؾ سمـ قمٛمر سمـ يمثػم

 . هـ1408، 1ط

 دار اعمٕمروم٦م ، حٛمد سمـ قمكم اًمِمقيم٤مينعم، اًمبدر اًمٓم٤مًمع سمٛمح٤مؾمـ ُمـ سمٕمد اًم٘مرن اًمس٤مسمع– 

 .سمػموت

 ًمناج اًمديـ قمٛمر سمـ ، اًمبدر اعمٜمػم ذم ختري٩م إطم٤مدي٨م وأصم٤مر اًمقاىمٕم٦م ذم اًمنمح اًمٙمبػم

وي٤مه ، وقمبداهلل سمـ ؾمٚمٞمامن، ُمّمٓمٗمك أسمق اًمٖمٞمط: حت٘مٞمؼقمكم سمـ أمحد اعمٕمروف سم٤مسمـ اعمٚم٘مـ، 

 . هـ1425اًمري٤مض، : سمـ يمامل، دار اهلجرة ًمٚمٜمنم واًمتقزيع

 إسمراهٞمؿ ؿمٛمس : سمديع اًمٜمٔم٤مم ٕمحد سمـ قمكم احلٜمٗمل اعمٕمروف سم٤مسمـ اًمس٤مقم٤ميت، قمٚمؼ قمٚمٞمف

 . هـ1425: سمػموت، اًمٓمبٕم٦م إومم: اًمديـ، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م

 حمٛمد زيمل قمبد اًمؼم، . د: قل عمحٛمد سمـ قمبد احلٛمٞمد إؾمٛمٜمدي، حت٘مٞمؼسمذل اًمٜمٔمر ذم إص

 . هـ1412: اًم٘م٤مهرة، اًمٓمبٕم٦م إومم: ُمٙمتب٦م دار اًمؽماث

 قمبداًمٕمٔمٞمؿ اًمدي٥م، دار اًمقوم٤مء ًمٚمٜمنم: اًمؼمه٤من ذم أصقل اًمٗم٘مف ًمٕمبد اعمٚمؽ اجلقيٜمل، حت٘مٞمؼ :

 .هـ1418: اعمٜمّمقرة، اًمٓمبٕم٦م اًمراسمٕم٦م
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 حمٛمد أسمق اًمٗمْمؾ إسمراهٞمؿ، دار إطمٞم٤مء اًمٙمت٥م : اًمؼمه٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن، اًمزريمٌم، ت

 . هـ1376، 1اًمٕمرسمٞم٦م، ط

 سمػموت، اًمٓمبٕم٦م إومم: اًمبٜم٤مي٦م ذح اهلداي٦م ًمبدر اًمديـ حمٛمقد اًمٕمٞمٜمك، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م :

 . هـ 1420

  أمحد سمـ قمبد احلٚمٞمؿ  ، اًمٙمالُمٞم٦مسمٞم٤من شمٚمبٞمس اجلٝمٛمٞم٦م ذم شم٠مؾمٞمس سمدقمٝمؿ سمٞم٤من شمٚمبٞمس اجلٝمٛمٞم٦م

 .ُم١مؾمس٦م ىمرـمب٦م: اًمٜم٤مذ، سمـ شمٞمٛمٞم٦م احلراين

 سمٞم٤من اعمختٍم ذح خمتٍم اسمـ احل٤مضم٥م، عمحٛمقد سمـ قمبد اًمرمحـ إصٗمٝم٤مين، حت٘مٞمؼ د .

 .هـ1406: حمٛمد ُمٔمٝمر سم٘م٤م، ُمريمز اًمبح٨م اًمٕمٚمٛمل سمج٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى، اًمٓمبٕم٦م إومم

 

  ،حمٛمد طمجل وآظمريـ، دار اًمٖمرب اإلؾمالُمل، : تاًمبٞم٤من واًمتحّمٞمؾ، اسمـ رؿمد اًم٘مرـمبل

 .هـ1408، 2سمػموت، ط

 

 هـ1421، 1ىم٤مؾمؿ اًمٜمقري، دار اعمٜمٝم٤مج، ط: اًمبٞم٤من ذم ُمذه٥م اًمِم٤مومٕمل، اًمٕمٛمراين، ت . 

 دُمِمؼ، : حمٛمد ظمػم رُمْم٤من يقؾمػ، دار اًم٘مٚمؿ: شم٤مج اًمؽماضمؿ ًم٘م٤مؾمؿ سمـ ىُمٓمُٚمقسمٖم٤م، حت٘مٞمؼ

 . هـ1413: اًمٓمبٕم٦مإومم

  ،سمٞمدي شم٤مج اًمٕمروس ُمـ ضمقاهر اًم٘م٤مُمقس عمحّٛمد سمـ حمّٛمد سمـ قمبد اًمرّزاق احلسٞمٜمل اًمزَّ

 . حت٘مٞمؼ جمٛمققم٦م ُمـ اعمح٘م٘ملم، دار اهلداي٦م

 قمٛمر قمبد اًمسالم، دار . شم٤مريخ اإلؾمالم ًمِمٛمس اًمديـ حمٛمد سمـ أمحد اًمذهبل، حت٘مٞمؼ د

 . هـ1407سمػموت، : اًمٙمت٤مب اًمٕمريب

 احلسـ فمٝمػم اًمديـ قمكم سمـ زيد سمـ حمٛمد سمـ احلسلم اًمبٞمٝم٘مل، اًمِمٝمػم  يبٕ، شم٤مريخ سمٞمٝمؼ

 .هـ 1425إومم، : اًمٓمبٕم٦م، دار اىمرأ، دُمِمؼ ، سم٤مسمـ ومٜمدُمف
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 ه٤مؿمؿ اًمٜمدوي، دار اًمٗمٙمر: اًمت٤مريخ اًمٙمبػم عمحٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمبخ٤مري، حت٘مٞمؼ . 

 1- سمػموت: شم٤مريخ سمٖمداد ٕمحد سمـ قمكم اخلٓمٞم٥م اًمبٖمدادي، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م. 

 1- اًمتبٍمة ذم أصقل اًمٗم٘مف إلسمراهٞمؿ سمـ قمكم سمـ يقؾمػ اًمٗمػموزآسم٤مدي اًمِمػمازي، حت٘مٞمؼ :

 .هـ1403: دُمِمؼ، اًمٓمبٕم٦م إومم: حمٛمد طمسـ هٞمتق، دار اًمٗمٙمر. د

 

 قمكم حمٛمد اًمبج٤موي، قمٞمسك اًمب٤ميب احلٚمبل: اًمتبٞم٤من ذم إقمراب اًم٘مرآن، اًمٕمٙمؼمي، ت . 

  ،اعمٓمبٕم٦م إُمػمي٦م، شمبٞملم احل٘م٤مئؼ ذح يمٜمز اًمدىم٤مئؼ ًمٗمخر اًمديـ قمثامن سمـ قمكم اًمزيٚمٕمل

 . هـ1313، سمقٓق

 سمػموت -دار اعمٕمروم٦م، دمريد أؾمامء اًمّمح٤مسم٦م ًمٚمح٤مومظ حمٛمد سمـ أمحد اًمذهبل. 

 حتبػم اًمتٞمسػم ذم اًم٘مراءات اًمٕمنم ًمِمٛمس اًمديـ حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ قمكم سمـ اجلزري، حت٘مٞمؼ :

 . هـ1421: إردن، اًمٓمبٕم٦م إومم: أمحد حمٛمد ُمٗمٚمح اًم٘مْم٤مة، دار اًمٗمرىم٤من. د

 اًمتحبػم ذح اًمتحرير ذم أصقل اًمٗم٘مف، ًمٕمكم سمـ ؾمٚمٞمامن قمالء اًمديـ أيب احلسـ اعمرداوي 

: قمبد اًمرمحـ اجلؼميـ، قمقض اًم٘مرين، أمحد اًمناح، ُمٙمتب٦م اًمرؿمد: احلٜمبكم، حت٘مٞمؼ

 . هـ 1421: اًمسٕمقدي٦م، اًمٓمبٕم٦م إومم

 اًمتحبػم ذم اعمٕمجؿ اًمٙمبػم ًمٕمبد اًمٙمريؿ سمـ حمٛمد سمـ ُمٜمّمقر اًمتٛمٞمٛمل اًمسٛمٕم٤مين، حت٘مٞمؼ :

 . هـ1395سمٖمداد، اًمٓمبٕم٦م إومم، : ُمٜمػمة ٟم٤مضمل ؾم٤ممل، رئ٤مؾم٦م ديقان إوىم٤مف

 قمبداحلٛمٞمد قمكم : حت٘مٞمؼ، اًمتحّمٞمؾ ُمـ اعمحّمقل ًمناج اًمديـ حمٛمقد سمـ أيب سمٙمر إرُمقي

 .م1988، هـ1408، 1ط، سمػموت -ُم١مؾمس٦م اًمرؾم٤مًم٦م، أسمق زٟمٞمد

 

 1حتٗم٦م احلبٞم٥م قمغم ذح اخلٓمٞم٥م، اًمبجػمُمل اًمِم٤مومٕمل، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت، ط ،

 . هـ1417

 حتٗم٦م اًمٓم٤مًم٥م سمٛمٕمروم٦م أطم٤مدي٨م خمتٍم اسمـ احل٤مضم٥م، إلؾمامقمٞمؾ سمـ قمٛمر سمـ يمثػم، حت٘مٞمؼ :
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 . هـ1406: ٕومم، اًمٓمبٕم٦م اطمراء، ُمٙم٦م اًمديمتقر قمبداًمٖمٜمل اًمٙمبٞمز، دار

 هـ1405سمػموت، : حتٗم٦م اًمٗم٘مٝم٤مء ًمٕمالء اًمديـ اًمسٛمرىمٜمدي، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م . 

 ُمسٕمد قمبد احلٛمٞمد :  سمـ اجلقزي، حت٘مٞمؼاًمتح٘مٞمؼ ذم أطم٤مدي٨م اخلالف ًمٕمبد اًمرمحـ سمـ قمكم

 . هـ1415سمػموت، : حمٛمد اًمسٕمدين، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م

  ختري٩م أطم٤مدي٨م وآصم٤مر اًم٘مسؿ إول ُمـ يمت٤مب أصقل اًمنظمسـل  ًمنميػ قمثامن أمحد

 . ؾم٘م٤مف، رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمستػم ذم ضم٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى

 ٛمد أدي٥م اًمّم٤مًمح، حم: ختري٩م اًمٗمروع قمغم إصقل عمحٛمقد سمـ أمحد اًمزٟمج٤مين، حت٘مٞمؼ

 . هـ1389ث٤مٟمٞم٦م، اًمٓمبٕم٦م اًم١مؾمس٦م اًمرؾم٤مًم٦م، سمػموت، ُم

 قمبد اًمقه٤مب قمبد اًمٚمٓمٞمػ، : شمدري٥م اًمراوي ًمٕمبد اًمرمحـ سمـ أيب سمٙمر اًمسٞمقـمل، حت٘مٞمؼ

 . اًمري٤مض: ُمٙمتب٦م اًمري٤مض احلديث٦م

  ،سمػموت، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦مزيمري٤م قمٛمػمات، : تشمذيمرة احلٗم٤مظ، عمحٛمد سمـ أمحد اًمذهبل ،

 . هـ1419، 1ط

 أسمق اًم٘م٤مؾمؿ، حمٛمد سمـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ قمبد اهلل، اسمـ ضمزي اًمٙمٚمبل  ، اًمتسٝمٞمؾ ًمٕمٚمقم اًمتٜمزيؾ

 –ذيم٦م دار إرىمؿ سمـ أيب إرىمؿ : اًمٜم٤مذ، اًمديمتقر قمبد اهلل اخل٤مًمدي: اعمح٘مؼ، اًمٖمرٟم٤مـمل

 .هـ 1416 -إومم : اًمٓمبٕم٦م، سمػموت

 1اًمسٞمد اًمنمىم٤موي، ُمٙمتب٦م اخل٤مٟمجل، اًم٘م٤مهرة، ط: ، تشمّمحٞمح اًمتّمحٞمػ، اًمّمٗمدي ،

 . هـ1407

 هـ1405، 1إسمراهٞمؿ إسمٞم٤مري، دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب، سمػموت، ط: اًمتٕمريٗم٤مت، اجلرضم٤مين، ت . 

 اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت اًمسٜمٞم٦م قمغم اًمٗمقائد اًمبٝمٞم٦م ًمٕمبد احلل اًمٚمٙمٜمقي، ُمٙمتب٦م ظمػم يمثػم. 

 م1947، رُمٓمبٕم٦م إزه، شمٕمٚمٞمؾ إطمٙم٤مم عمحٛمد ُمّمٓمٗمك ؿمٚمبل. 

 حمٛمد قمبد اهلل اًمٜمٛمر، قمثامن مجٕم٦م وٛمػمي٦م، ؾمٚمٞمامن ُمسٚمؿ : شمٗمسػم اًمبٖمقي، اًمبٖمقي، ت

 .هـ1417، 4احلرش، دار ـمٞمب٦م، ط

 

  1ط، ُم١مؾمس٦م اًمرؾم٤مًم٦م، حت٘مٞمؼ أمحد ؿم٤ميمر، ضم٤مُمع اًمبٞم٤من ذم شم٠مويؾ اًم٘مرآن= شمٗمسػم اًمٓمؼمي ،



 

 

775 

 

 اًمٗمٝم٤مرس

 .م2000، هـ1420

 عمحٛمد سمـ قمٛمر اًمتٛمٞمٛمل اًمرازي اًمِم٤مومٕمل، دار اًمٙمت٥م  "ُمٗم٤مشمٞمح اًمٖمٞم٥م "اًمتٗمسػم اًمٙمبػم

 . هـ1421سمػموت، : اًمٕمٚمٛمٞم٦م

 قمبداهلل حمٛمقد حمٛمد قمٛمر، دار اًمٙمت٥م : اًمت٘مرير واًمتحبػم ٓسمـ أُمػم احل٤مج، وبط وشمّمحٞمح

 . هـ1403، سمػموت: اًمٕمٚمٛمٞم٦م

 قمبد اًمرطمٞمؿ يٕم٘مقب، ُمٙمتب٦م اًمرؿمد :شم٘مقيؿ إدًم٦م ٕيب زيد قمبٞمد اهلل اًمدسمقد، حت٘مٞمؼ :

حت٘مٞمؼ ظمٚمٞمؾ حمٞمل ، سمػموت -وـمبٕم٦م دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، هـ1430: اًمري٤مض، اًمٓمبٕم٦م إومم

   .م2001، هـ1421، 1ط، اًمديـ اعمٞمس

 ُمريمز اعمخٓمقـم٤مت واًمثراث واًمقصم٤مئؼ : شمٚمخٞمص إصقل، طم٤مومظ صمٜم٤مء اهلل اًمزاهدي، اًمٜم٤مذ

 .م 1994 -هـ  1414اًمٓمبٕم٦م إومم ، اًمٙمقي٧م –

 ٕمحد سمـ قمكم سمـ طمجر اًمٕمس٘مالين، ، اًمتٚمخٞمص احلبػم ذم ختري٩م أطم٤مدي٨م اًمراومٕمل اًمٙمبػم

 . هـ 1384قمبداهلل ه٤مؿمؿ اًمٞمامين اعمدين، : حت٘مٞمؼ

 وسمِمػم أمحد  قمبد اهلل اًمٜمب٤مزم: اًمتٚمخٞمص ذم أصقل اًمٗم٘مف ٕيب اعمٕم٤مزم قمبد اعمٚمؽ اجلقيٜمل، حت٘مٞمؼ

 .هـ1417: سمػموت، اًمٓمبٕم٦م إومم: اًمٕمٛمري، دار اًمبِم٤مئر اإلؾمالُمٞم٦م

 

 قمزة طمسـ، دار ـمالس، دُمِمؼ، . د: اًمتٚمخٞمص ذم ُمٕمروم٦م أؾمامء إؿمٞم٤مء، اًمٕمسٙمري، ت

 . م1996، 2ط

 سمػموت، : ، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦مزيمري٤م قمٛمػمات: اًمتٚمقيح ذح اًمتقوٞمح ًمٚمتٗمت٤مزاين، وبٓمف

 . وـمبٕم٦م ُمٙمتب٦م صبٞمح سمٛمٍمهـ، 1416: اًمٓمبٕم٦م إومم

 ُمٗمٞمد أسمق . د: اًمتٛمٝمٞمد ذم أصقل اًمٗم٘مف، ٕيب اخلٓم٤مب حمٗمقظ سمـ أمحد اًمٙمٚمقذاين، حت٘مٞمؼ

ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م، : حمٛمد قمكم إسمراهٞمؿ، ُمريمز اًمبح٨م اًمٕمٚمٛمل سمج٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى. قمٛمِم٦م ود

 . 1406: اًمٓمبٕم٦م إومم
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 اًمٗمٝم٤مرس

 ُمّمٓمٗمك سمـ أمحد : ٛمٝمٞمد ٕيب قمٛمر يقؾمػ سمـ قمبد اهلل سمـ قمبد اًمؼم اًمٜمٛمري، حت٘مٞمؼاًمت

اعمٖمرب، : حمٛمد قمبد اًمٙمبػم اًمبٙمري، وزارة إوىم٤مف واًمِم١مون اإلؾمالُمٞم٦م اًمٕمٚمقي و

 .هـ1387

 

 حمٛمد طمسـ هٞمتق، ُم١مؾمس٦م اًمرؾم٤مًم٦م، : اًمتٛمٝمٞمد ذم ختري٩م اًمٗمروع قمغم إصقل، اإلؾمٜمقي، ت

 . هـ1400، 1سمػموت، ط

 قمامد اًمديـ أمحد طمٞمدر، قم٤ممل اًمٙمت٥م: اًمتٜمبٞمف إلسمراهٞمؿ سمـ قمكم سمـ يقؾمػ اًمِمػمازي، حت٘مٞمؼ :

 . هـ1403سمػموت، 

 ؾم٤مُمل حمٛمد : شمٜم٘مٞمح حت٘مٞمؼ أطم٤مدي٨م اًمتٕمٚمٞمؼ عمحٛمد سمـ أمحد سمـ قمبد اهل٤مدي احلٜمبكم، حت٘مٞمؼ

 .هـ1428، 1ضم٤مد اهلل، وقمبد اًمٕمزيز سمـ ٟم٤مس اخلٞم٤مين، أوقاء اًمسٚمػ، اًمري٤مض، ط

 

 هـ1421، 1ُمّمٓمٗمك أسمق اًمٖمٞمط، دار اًمقـمـ، اًمري٤مض، ط: شمٜم٘مٞمح اًمتح٘مٞمؼ، اًمذهبل، ت . 

 قمبد اًمرمحـ قمكم ؾمٚمٞمامن، : شمقوٞمح اعم٘م٤مصد واعمس٤مًمؽ سمنمح أًمٗمٞم٦م اسمـ ُم٤مًمؽ، اعمرادي، ت

 .هـ1428، 1دار اًمٗمٙمر اًمٕمريب، سمػموت، ط

 

 هـ1410، 1اًمتقىمٞمػ قمغم ُمٝمامت اًمتٕمريػ، اعمٜم٤موي، قم٤ممل اًمٙمت٥م، ط . 

 قمكم رو٤م سمـ قمبد اهلل سمـ قمكم رو٤م، دار : هتذي٥م أصم٤مر عمحٛمد سمـ ضمرير اًمٓمؼمي، حت٘مٞمؼ

 . هـ1416دُمِمؼ، : اعم٠مُمقن ًمٚمؽماث

 ذيم٦م اًمٕمٚمامء سمٛمس٤مقمدة إدارة اًمٓمب٤مقم٦م : حت٘مٞمؼ، هتذي٥م إؾمامء واًمٚمٖم٤مت ًمإلُم٤مم اًمٜمقوي

 .سمػموت -دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ويٓمٚم٥م ُمـ ، اعمٜمػمي٦م

 حمٛمد قمقض، دار إطمٞم٤مء اًمؽماث : هتذي٥م اًمٚمٖم٦م ٕيب ُمٜمّمقر حمٛمد سمـ أمحد إزهري، حت٘مٞمؼ

 . م2001سمػموت، : اًمٕمريب
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 اًمٗمٝم٤مرس

  شمقوٞمح اعمِمتبف ذم وبط أؾمامء اًمرواة وأٟمس٤مهبؿ وأًم٘م٤مهبؿ ويمٜم٤مهؿ ٓسمـ ٟم٤مس اًمديـ حمٛمد سمـ

: ؾم٤مًم٦محمٛمد ٟمٕمٞمؿ اًمٕمرىمسقد، ُم١مؾمس٦م اًمر: قمبد اهلل سمـ حمٛمد اًم٘مٞمز اًمدُمِم٘مل، حت٘مٞمؼ

 . م1993: سمػموت، اًمٓمبٕم٦م إومم

 زيمري٤م قمٛمػمات، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م: اًمتقوٞمح ًمّمدر اًمنميٕم٦م ُمع ذطمف اًمتٚمقيح، وبٓمف :

 . هـ1416: سمػموت، اًمٓمبٕم٦م إومم

 سمػموت: شمٞمسػم اًمتحرير عمحٛمد أُملم اعمٕمروف سم٠مُمػم سم٤مدؿم٤مه، دار اًمٗمٙمر . 

 ومْمؾ اًمرمحـ قمبد اًمٖمٗمقر إومٖم٤مين، ُمٙمتب٦م : ، حت٘مٞمؼضم٤مُمع إهار عمحٛمد سمـ حمٛمد اًمٙم٤ميمل

 . هـ1426: ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م، اًمٓمبٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م: ٟمزار ُمّمٓمٗمك اًمب٤مز

  ،اًمتح٘مٞمـؼ سمـدار  ُمٙمتـ٥م: تضم٤مُمع اًمبٞم٤من قمـ شم٠مويؾ آي اًم٘مرآن عمحٛمد سمــ ضمريـر اًمٓمـؼمي

 . 1ط. دار هجر، هجر

  ،جلٜم٦م إطمٞم٤مء اعمٕم٤مرف اًمٜمٕمامٟمٞم٦م سمحٞمدر أسم٤مد: ٟمنماجل٤مُمع اًمٙمبػم عمحٛمد سمـ احلسـ اًمِمٞمب٤مين- 

 .هـ1356اهلٜمد، وـمبٕمتف ُمٓم٤مسمع اإلؾمت٘م٤مُم٦م 

 سمػموت  -اجل٤مُمع اًمّمحٞمح اعمسٛمك صحٞمح ُمسٚمؿ، ًمإلُم٤مم ُمسٚمؿ سمـ احلج٤مج، دار اجلٞمؾ +

 .سمػموت -دار أوم٤مق

 وـمبٕم٦م دار اسمـ ، .هـ1406، 1، قم٤ممل اًمٙمت٥م، طاجل٤مُمع اًمّمٖمػم، حمٛمد سمـ احلسـ اًمِمٞمب٤مين

 .حمٛمد سمقيٜمقيم٤مًمـ. د: حت٘مٞمؼ، طمزم

 ومقاز زُمرزم، ُم١مؾمس٦م اًمري٤من ودار اسمـ طمزم، : ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ وومْمٚمف، اسمـ قمبد اًمؼم، ت

 . هـ1424، 1ط

  ،حت٘مٞمؼ أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر وآظمرون، دار إطمٞم٤مء اجل٤مُمع اعمختٍم عمحٛمد سمـ قمٞمسك اًمؽمُمذي

 .سمػموت -اًمٕمريباًمؽماث 

 هـ1422، 1حمٛمد قمزيز ؿمٛمس، دار قم٤ممل اًمٗمقائد، ط: ضم٤مُمع اعمس٤مئؾ، اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، ت . 

  ،1اًم٘م٤مهرة، ط –دار اًمِمٕم٥م اجل٤مُمع اعمسٜمد اًمّمحٞمح عمحٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمبخ٤مري ،

 . م1987هـ  1407

 اًم٘م٤مهرة: اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن عمحٛمد سمـ أمحد اًم٘مرـمبل، دار اًمِمٕم٥م . 
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 اًمٗمٝم٤مرس

  ُمٙمتب٦م اًمث٘م٤موم٦م ، ـمري٘م٦م اًمٗم٘مٝم٤مء ٕيب اًمقوم٤مء قمكم سمـ قم٘مٞمؾ اسمـ قم٘مٞمؾ اًمبٖمدادياجلدل قمغم

 .اًم٘م٤مهرة -اًمديٜمٞم٦م

 حمٛمد أسمق اًمٗمْمؾ إسمراهٞمؿ، وقمبد احلٛمٞمد : مجٝمرة إُمث٤مل، أسمق هالل اًمٕمسٙمري، ت

 . م1988، 2ىمٓم٤مُمش، دار اًمٗمٙمر، ط

 رُمزي ُمٜمػم سمٕمٚمبٙمل، دار اًمٕمٚمؿ ًمٚمٛماليلم: ، حت٘مٞمؼمجٝمرة اًمٚمٖم٦م عمحٛمد سمـ احلسـ إزدي :

 . م1987: سمػموت، اًمٓمبٕم٦م إومم

 قمبد اًمٕمزيز سمٚمحريم٦م، رؾم٤مًم٦م ديمتقراه . ضمٝمقد قمٚمامء ُم٤م وراء اًمٜمٝمر ذم أصقل اًمٗم٘مف احلٜمٗمل ًمـ د

 .ُم٘مدُم٦م ًمدار احلدي٨م احلسٜمٞم٦م سم٤معمٛمٚمٙم٦م اعمٖمرسمٞم٦م

 

 اعمٙمتب٦م اًمث٘م٤مومٞم٦م، أيب إزهري ضمقاهر اإليمٚمٞمؾ ذح خمتٍم ظمٚمٞمؾ ًمّم٤مًمح قمبداًمسٛمٞمع- 

 .سمػموت

 قمبد . د: اجلقاهر اعمْمٞم٦م ذم ـمب٘م٤مت احلٜمٗمٞم٦م ًمٕمبد اًم٘م٤مدر سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد اًم٘مرر، حت٘مٞمؼ

 . هـ1413: ُمٍم، اًمٓمبٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م: اًمٗمت٤مح حمٛمد احلٚمق، هجر ًمٚمٓمب٤مقم٦م واًمٜمنم

  اعمٓمبٕم٦م ، اًمٕمب٤مدي اًمزسمٞمدياجلقهرة اًمٜمػمة قمغم خمتٍم اًم٘مدوري ٕيب سمٙمر سمـ قمكم احلدادي

 .هـ1322، 1ط، اخلػمي٦م

 م1984، هـ1404، سمػموت -دار اًمٗمٙمر، طم٤مؿمٞم٦م اًمِمؼماُمٚمز قمغم هن٤مي٦م اعمحت٤مج. 

  ْٚمبِّل ْٚمبل قمغم شمبٞملم احل٘م٤مئؼ ذح يمٜمز اًمدىم٤مئؼ ًمِمٝم٤مب اًمديـ أمحد سمـ حمٛمد اًمِمِّ ، طم٤مؿمٞم٦م اًمِمِّ

 . هـ 1313اًم٘م٤مهرة، اًمٓمبٕم٦م إومم، : اعمٓمبٕم٦م اًمٙمؼمى إُمػمي٦م

  ،طم٤مؿمٞم٦م اًمٕمٓم٤مر قمغم ذح اجلالل اعمحكم، طمسـ سمـ حمٛمد اًمٕمٓم٤مر، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م

 . 1سمػموت، ط

 قمكم حمٛمد ُمٕمقض و قم٤مدل أمحد قمبد : احل٤موي اًمٙمبػم ًمٕمكم سمـ حمٛمد اعم٤موردي، حت٘مٞمؼ

 . هـ 1419سمػموت، : اعمقضمقد، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م

 احل٤موي ذم ؾمػمة اإلُم٤مم أيب ضمٕمٗمر اًمٓمح٤موي عمحٛمد سمـ زاهد اًمٙمقصمري، اعمٙمتب٦م إزهري٦م :

 . هـ 1419اًم٘م٤مهرة، 
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 اًمٗمٝم٤مرس

 ُمٝمدي طمسـ اًمٙمٞمالين، قم٤ممل : اًمِمٞمب٤مين، حت٘مٞمؼ احلج٦م قمغم أهؾ اعمديٜم٦م عمحٛمد سمـ احلسـ

 .هـ1403سمػموت، : اًمٙمت٥م

 حمٛمد رسمٞمع سمـ ه٤مدي اعمدظمكم، : احلج٦م ذم سمٞم٤من اعمحج٦م، اسمـ اًمٗمْمؾ اًمتٞمٛمل إصبٝم٤مين، ت

 . هـ1419دار اًمراي٦م، اًمري٤مض، 

 حمٛمد اًمسٚمٞمامين، دار اًمٖمرب: ، حت٘مٞمؼاحلدود ذم إصقل ٕيب سمٙمر حمٛمد  إصبٝم٤مين :

 . م1999: سمػموت، اًمٓمبٕم٦م إومم

  طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء وـمب٘م٤مت إصٗمٞم٤مء ٕيب ٟمٕمٞمؿ أمحد سمـ قمبد اهلل إصبٝم٤مين، دار اًمٙمت٤مب

 .هـ1405سمػموت، : اًمٕمريب

 ي٤مؾملم دراديم٦م، دار إرىمؿ، : طمٚمٞم٦م اًمٕمٚمامء ذم ُمٕمروم٦م ُمذاه٥م اًمٗم٘مٝم٤مء، اًم٘مٗم٤مل اًمِم٤مر، ت

 .م1980، 1ط

  ىم٤مم سم٤مصداره ُمريمز اعمٚمؽ ومٞمّمؾ ، -ومٝمرس خمٓمقـم٤مت -ظمزاٟم٦م اًمؽماث 

ومٝم٤مرس اعمخٓمقـم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م ذم اعمٙمتب٤مت واخلزاٟم٤مت وُمرايمز وهق قمب٤مرة قمـ 

اعمخٓمقـم٤مت ذم اًمٕم٤ممل شمِمتٛمؾ قمغم ُمٕمٚمقُم٤مت قمـ أُم٤ميمـ وضمقد اعمخٓمقـم٤مت وأرىم٤مم طمٗمٔمٝم٤م ذم 

 .اعمٙمتب٦م اًمِم٤مُمٚم٦م اإلًمٙمؽموٟمٞم٦موهق وٛمـ يمت٥م . اعمٙمتب٤مت واخلزائـ اًمٕم٤معمٞم٦م

 حمٛمد قمكم اًمٜمج٤مر، قم٤ممل اًمٙمت٥م، سمػموت: اخلّم٤مئص، اسمـ ضمٜمل، ت . 

 حمٛمد رؿم٤مد ؾم٤ممل، دار اًمٙمٜمقز إدسمٞم٦م، اًمري٤مض، : درء شمٕم٤مرض اًمٕم٘مؾ واًمٜم٘مؾ، اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، ت

 . هـ1417هـ، وـمبٕم٦م دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت، 1391

  قمبداهلل ه٤مؿمؿ : ٕمحد سمـ قمكم سمـ طمجر اًمٕمس٘مالين، حت٘مٞمؼاًمدراي٦م ذم ختري٩م أطم٤مدي٨م اهلداي٦م

 .سمػموت: اًمٞمامين اعمدين، دار اعمٕمروم٦م

 

 حمٛمد قمبد اعمٕمٞمد، : حت٘مٞمؼ: اًمدرر اًمٙم٤مُمٜم٦م ذم أقمٞم٤من اعم٤مئ٦م اًمث٤مُمٜم٦م ٕمحد سمـ قمكم اًمٕمس٘مالين

 . هـ1392اهلٜمد، : جمٚمس دائرة اعمٕم٤مرف اًمٕمثامٟمٞم٦م

 طمسـ ه٤مين : دؾمتقر اًمٕمٚمامء، اًم٘م٤ميض قمبد اًمٜمبل سمـ قمبد اًمرؾمقل إمحد ٟمٙمري، قمّرسمف
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 . هـ1421، 1ومحص، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت، ط

  كم قم. د، وسمروز ُمنموع إؾمالُمك عم٘م٤موُم٦م اًمتٖمٚمٖمؾ اًمب٤مـمٜمل واًمٖمزو اًمّمٚمٞمبلدوًم٦م اًمسالضم٘م٦م

الَّيب إومم، : اًمٓمبٕم٦م، واًمؽممج٦م، اًم٘م٤مهرةُم١مؾمس٦م اىمرأ ًمٚمٜمنم واًمتقزيع ، حمٛمد حمٛمد اًمّمَّ

 .م 2006 -هـ  1427

 حمٛمد طمجل : اًمذظمػمة ًمِمٝم٤مب اًمديـ أمحد سمـ إدريس اعم٤مًمٙمل اًمِمٝمػم سم٤مًم٘مراذم، حت٘مٞمؼ

 . م1994: سمػموت، اًمٓمبٕم٦م إومم: وؾمٕمٞمد أقمراب وحمٛمد سمق ظمبزة دار اًمٖمرب اإلؾمالُمل

 قم٤مسمديـ، دار اًمٗمٙمر ًمٚمٓمب٤مقم٦م واًمٜمنم رد اعمحت٤مر قمغم اًمدر اعمخت٤مر ذح شمٜمقير إسمّم٤مر ٓسمـ :

 . هـ 1421سمػموت، 

 أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر، دار اًمٗمٙمر: اًمرؾم٤مًم٦م ًمإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل، حت٘مٞمؼ وذح. 

 ُمقومؼ سمـ قمبد اهلل سمـ قمبد اًم٘م٤مدر، اعمٙمتب٦م اعمٙمٞم٦م، ُمٙم٦م، : رؾم٤مًم٦م ذم أصقل اًمٗم٘مف، اًمٕمٙمؼمي، ت

 . هـ1413، 1ط

 م1980، 2إطمس٤من قمب٤مس، ُم١مؾمس٦م ٟم٤مس ًمٚمث٘م٤موم٦م، ط. د: ، احلٛمػمي، تاًمروض اعمٕمٓم٤مر . 

 زهػم : روو٦م اًمٓم٤مًمبلم وقمٛمدة اعمٗمتلم عمحٞمل اًمديـ حيٞمك سمـ ذف اًمٜمقوي، حت٘مٞمؼ

 . هـ1412: سمػموت، اًمٓمبٕم٦م اًمث٤مًمث٦م: اًمِم٤مويش، اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل

 قمبد اًمرمحـ اًمسٕمٞمد، قمبد اًمٕمزيز . د: روو٦م اًمٜم٤مفمر ًمٕمبد اهلل سمـ أمحد سمـ ىمداُم٦م، حت٘مٞمؼ

 . هـ1423، 2هـ، وـمبٕم٦م ُم١مؾمس٦م اًمري٤من، ط1399، 2ضم٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم، ط

 حمٛمد ضمؼم . د: اًمزاهر ذم همري٥م أًمٗم٤مظ اًمِم٤مومٕمل عمحٛمد سمـ أمحد سمـ إزهري، حت٘مٞمؼ

 . هـ1399: اًمٙمقي٧م، اًمٓمبٕم٦م إومم: إًمٗمل، وزارة إوىم٤مف واًمِمئقن اإلؾمالُمٞم٦م

 م1985، 1طمسـ هٜمداوي، دار اًم٘مٚمؿ، ط. د :ه صٜم٤مقم٦م اإلقمراب، اسمـ ضمٜمل، ت . 

 حمٛمد قمبد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م، ُمٙمتب٦م دار اًمب٤مز: اًمسٜمـ اًمٙمؼمى ٕمحد سمـ احلسلم اًمبٞمٝم٘مل، حت٘مٞمؼ :

 هـ  1414ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م، 

 قمبد اًمٖمٗم٤مر ؾمٚمٞمامن اًمبٜمداري و ؾمٞمد . د: اًمسٜمـ اًمٙمؼمى ٕمحد سمـ ؿمٕمٞم٥م اًمٜمس٤مئل، حت٘مٞمؼ

 . هـ1411ػموت، سم: يمنوي طمسـ، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م

 سمػموت، : قمبد اهلل ه٤مؿمؿ يامين اعمدين، دار اعمٕمروم٦م: اًمسٜمـ ًمٕمكم سمـ قمٛمر اًمدارىمٓمٜمل، حت٘مٞمؼ
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 . هـ 1386

  ،سمػموت -دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريباًمسٜمـ ًمداود سمـ ؾمٚمٞمامن اًمسجست٤مين . 

 ظم٤مًمد اًمسبع اًمٕمٚمٛمل، دار ومقاز أمحد زُمرزم: اًمسٜمـ ًمٕمبداهلل سمـ قمبداًمرمحـ اًمدارُمل، حت٘مٞمؼ ،

 . هـ1407سمػموت، : اًمٙمت٤مب اًمٕمريب

  ،ُمٙمتب٦م أيب : يمت٥م طمقاؿمٞمف حمٛمقد ظمٚمٞمؾ، اًمٜم٤مذاًمسٜمـ عمحٛمد سمـ يزيد سمـ ُم٤مضمف اًم٘مزويٜمل

 . اعمٕم٤مـمل، وشمتقاومؼ ذم شمرىمٞمؿ إطم٤مدي٨م واًمّمٗمح٤مت ُمع ـمبٕم٦م اًمرؾم٤مًم٦م

 ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط، : ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء، عمحٛمد سمـ أمحد اًمذهبل، أذف قمغم اًمتح٘مٞمؼ

 . هـ1417: سمػموت، اًمٓمبٕم٦م احل٤مدي٦م قمنمة: ُم١مؾمس٦م اًمرؾم٤مًم٦م

 حمٛمقد : ؿمذرات اًمذه٥م ذم أظمب٤مر ُمـ ذه٥م، ًمٕمبداحلل سمـ أمحد سمـ حمٛمد اًمدُمِم٘مل، حت٘مٞمؼ

 . هـ1406: دُمِمؼ، اًمٓمبٕم٦م إومم: إرٟم٤مؤوط، دار اسمـ يمثػم

 هـ1424، اًمٓمبٕم٦م اًمس٤مدؾم٦م، ُم١مؾمس٦م اًمري٤من، ذح إرسمٕملم اًمٜمقوي٦م ٓسمـ دىمٞمؼ اًمٕمٞمد ،

 .م2003

 ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط، وزهػم اًمِم٤مويش، اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل، : ذح اًمسٜم٦م، اًمبٖمقي، ت

 . هـ1403، 2سمػموت، ط

  ،1ط، اًمنميم٦م اًمنمىمٞم٦م ًمإلقمالٟم٤متذح اًمسػم اًمٙمبػم عمحٛمد سمـ أمحد اًمنظمز ،

حمٛمد طمسـ اًمِم٤مومٕمل،  اًمٓمبٕم٦م : حت٘مٞمؼ، سمػموت-وـمبٕم٦م دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م. م1971

 . هـ 1417: إومم

  قمبد اًمٙمريؿ . حت٘مٞمؼ د ،ٚم٘م٤ميض قمبد اجلب٤مر سمـ أمحد اهلٛمداينًم  -ذح إصقل اخلٛمس٦م

 .هـ1384اًمٓمبٕم٦م إومم  -ُمٍم  -ُمٙمتب٦م وهبف  -قمثامن 

 وم٤مدي ٟمّمٞمػ، وـم٤مرق : اإلجيل، حت٘مٞمؼ ذح اًمٕمْمد قمغم خمتٍم اسمـ احل٤مضم٥م ًمٕمبداًمرمحـ

 . هـ1421: سمػموت، اًمٓمبٕم٦م إومم: حيٞمك، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م

 هـ 1350، 1ذح طمدود اسمـ قمروم٦م، حمٛمد سمـ ىم٤مؾمؿ إٟمّم٤مري، اعمٙمتب٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، ط. 
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 ٟمقاف سمـ ضمزاء احل٤مرصمل، قمامدة اًمبح٨م : ذح ؿمذور اًمذه٥م، اسمـ هِم٤مم إٟمّم٤مري، ت

 .هـ1424، 1اإلؾمالُمٞم٦م، اعمديٜم٦م اعمٜمقرة، طاًمٕمٚمٛمل سم٤مجل٤مُمٕم٦م 

 2أسمق متٞمؿ ي٤مه سمـ إسمراهٞمؿ، ُمٙمتب٦م اًمرؿمد، ط: ذح صحٞمح اًمبخ٤مري، اسمـ سمٓم٤مل، ت ،

 . هـ1423

  ُمّمٓمٗمك أمحد : صححف وقمٚمؼ قمٚمٞمف، محد سمـ اًمِمٞمخ حمٛمد اًمزرىم٤مٕذح اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م

 .م1989 -هـ 1409اًمث٤مٟمٞم٦م، : اًمٓمبٕم٦م، ؾمقري٤م/ دُمِمؼ  -دار اًم٘مٚمؿ : اًمٜم٤مذ، اًمزرىم٤م

 حمٛمد : اًمنمح اًمٙمبػم ًمٕمبد اًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ أمحد سمـ ىمداُم٦م اعم٘مدد، أذف قمغم ـمب٤مقمتف

 . رؿمٞمد رو٤م، دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب ًمٚمٜمنم واًمتقزيع

 ٟمزيف مح٤مد، . حمٛمد اًمزطمٞمكم، و د. د: ذح اًمٙمقيم٥م اعمٜمػم عمحٛمد سمـ أمحد اًمٗمتقطمل، حت٘مٞمؼ

 . هـ1418اًمري٤مض، : ُمٙمتب٦م اًمٕمبٞمٙم٤من

 قمبداعمجٞمد شمريمل، دار اًمٖمرب : ذح اًمٚمٛمع، ٕيب إؾمح٤مق إسمراهٞمؿ اًمِمػمازي، حت٘مٞمؼ

 . هـ1408: سمػموت، اًمٓمبٕم٦م إومم: اإلؾمالُمل

 هـ1422، 1اًمنمح اعمٛمتع قمغم زاد اعمستٜم٘مع، اسمـ قمثٞمٛملم، دار اسمـ اجلقزي، ط . 

   ـمف قمبداًمرؤوف ؾمٕمد، دار اًمٗمٙمر: ، حت٘مٞمؼذح شمٜم٘مٞمح اًمٗمّمقل ٕمحد سمـ إدريس اًم٘مراذم :

 . ٟم٤مس سمـ قمكم اًمٖم٤مُمدي: ورؾم٤مًم٦م ُم٤مضمستػم، إقمداد. هـ1393: سمػموت، اًمٓمبٕم٦م إومم

  قمبداهلل اًمؽميمل، : اًمديمتقر: ذح خمتٍماًمروو٦م ًمسٚمٞمامن سمـ قمبداًم٘مقي اًمٓمقذم، حت٘مٞمؼ

 . هـ1419: سمػموت، اًمٓمبٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م: ُم١مؾمس٦م اًمرؾم٤مًم٦م

 سمػموت، : ذح ُمقـم٠م ُم٤مًمؽ عمحٛمد سمـ قمبد اًمب٤مىمل سمـ يقؾمػ اًمزرىم٤مين، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م

 .هـ1411

  دار احلدي٨م، اًم٘م٤مهرة، أسمق حمٛمد قمبد اهلل سمـ ُمسٚمؿ سمـ ىمتٞمب٦م اًمديٜمقري، اًمِمٕمر واًمِمٕمراء ، 

 .هـ 1423

  ،هـ1389ؿمٗم٤مء اًمٕمٚمٞمؾ، اسمـ اًم٘مٞمؿ، دار اعمٕمروم٦م، سمػموت . 

 سمٖمداد، : ُمٓمبٕم٦م اإلرؿم٤مد، محد اًمٙمبٞمز. د: ؿمٗم٤مء اًمٖمٚمٞمؾ ٕيب طم٤مُمد حمٛمد اًمٖمزازم، حت٘مٞمؼ
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 . هـ1390

 وأصمره ذم أصقل اًمٗم٘مف، رؾم٤مًم٦م ديمتقراه ُم٘مدُم٦م ًمٙمٚمٞم٦م اًمنميٕم٦م  ؿمٛمس إئٛم٦م اًمنظمز

 .اًمٕمبد ظمٚمٞمؾ حمٛمد أسمق قمٞمد. ضم٤مُمٕم٦م إزهر، ًمـ د

 حمٛمد حمل اًمديـ قمبد احلٛمٞمد :اًمّم٤مرم اعمسٚمقل قمغم ؿم٤مشمؿ اًمرؾمقل، اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، ت. 

 4أمحد قمبد اًمٖمٗمقر قمٓم٤مر، دار اًمٕمٚمؿ ًمٚمٛماليلم، سمػموت، ط: اًمّمح٤مح، اجلقهري، ت ،

 . هـ1407

 حمٛمد ُمّمٓمٗمك إقمٔمٛمل، . د: اًمّمحٞمح عمحٛمد سمـ إؾمح٤مق سمـ ظمزيٛم٦م اًمٜمٞمس٤مسمقري، حت٘مٞمؼ

 .هـ1390سمػموت، : اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل

 5اعمٕم٤مرف، اًمري٤مض، ط صحٞمح اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م، إًمب٤مين، ُمٙمتب٦م. 

 

 هـ1408، 3صحٞمح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم، إًمب٤مين، اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل، سمػموت، ط. 

 حمٛمقد وم٤مظمقري، وحمٛمد رواس ىمٚمٕمجل، دار اعمٕمروم٦م، : صٗم٦م اًمّمٗمقة، اسمـ اجلقزي، ت

 . هـ1399سمػموت، 

 دار قمبد اعمٕمٓمل أُملم ىمٚمٕمجل: اًمْمٕمٗم٤مء اًمٙمبػم عمحٛمد سمـ قمٛمرو اًمٕم٘مٞمكم اعمٙمل، حت٘مٞمؼ ،

 . هـ1404: سمػموت، اًمٓمبٕم٦م إومم: اعمٙمتب٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م

 هـ1408، 3وٕمٞمػ اجل٤مُمع اًمّمٖمػم، إًمب٤مين، اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل، سمػموت، ط . 

 ؾمٝمٞمؾ زيم٤مر، دار اًمٗمٙمر: اًمٓمب٘م٤مت، ظمٚمٞمٗم٦م سمـ ظمٞم٤مط، ت . 

 هـ1403سمػموت، : ـمب٘م٤مت احلٗم٤مظ ًمٕمبد اًمرمحـ اًمسٞمقـمل، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م . 

 اًمديمتقر قمبد : اًمٓمب٘م٤مت اًمسٜمٞم٦م ذم شمراضمؿ احلٜمٗمٞم٦م ًمت٘مل اًمديـ سمـ قمبد اًم٘م٤مدر اًمتٛمٞمٛمل، حت٘مٞمؼ

 .م1983: اًم٘م٤مهرة، اًمٓمبٕم٦م إومم: اًمري٤مض، دار اهلجرة: اًمٗمت٤مح احلٚمق، دار اًمروم٤مقمل

 حمٛمقد اًمٓمٜم٤مطمل، وقمبد اًمٗمت٤مح احلٚمق، دار هجر، : ـمب٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى، اًمسبٙمل، ت

 .هـ1413، 2ط

 حمٛمقد ؿم٤ميمر، دار اعمدين، : ـمب٘م٤مت ومحقل اًمِمٕمراء، اسمـ ؾمالم اجلٛمحل، ىمرأه وقمٚمؼ قمٚمٞمف
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 .2ضمدة، ط

 إطمس٤من قمب٤مس، دار اًمرائد اًمٕمريب، . د: ـمب٘م٤مت اًمٗم٘مٝم٤مء إلسمراهٞمؿ سمـ قمكم اًمِمػمازي، حت٘مٞمؼ

 . 1970، 1سمػموت، ط

 سمػموت، : إطمس٤من قمب٤مس، دار ص٤مدر: اًمٓمب٘م٤مت اًمٙمؼمى عمحٛمد سمـ ؾمٕمد اًمزهري، حت٘مٞمؼ

 . م 1968: اًمٓمبٕم٦م إومم

 ؾمٚمٞمامن سمـ ص٤مًمح اخلزي، ُمٙمتب٦م : ـمب٘م٤مت اعمٗمنيـ ٕمحد سمـ حمٛمد إدٟمف وي، حت٘مٞم٘مؼ

 . هـ1417: اًمسٕمقدي٦م، اًمٓمبٕم٦م إومم: اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ

  ،هـ1406، دار اًم٘مٚمؿ، سمػموتـمٚمب٦م اًمٓمٚمب٦م ًمٕمٛمر سمـ حمٛمد اًمٜمسٗمل . 

 حمٛمد اًمسٕمٞمد سمسٞمقين : اًمٕمؼم ذم ظمؼم ُمـ همؼم ًمِمٛمس اًمديـ حمٛمد سمـ أمحد اًمذهبل، حت٘مٞمؼ

 . زهمٚمقل، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت

 سمػموت: قمج٤مئ٥م أصم٤مر ذم اًمؽماضمؿ وإظمب٤مر ًمٕمبد اًمرمحـ سمـ طمسـ اجلؼميت، دار اجلٞمؾ. 

 صالح قمقيْم٦م، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت، : اًمٕمدة ذح اًمٕمٛمدة، أسمق حمٛمد اعم٘مدد، ت

 . هـ1426، 2ط

 أمحد سمـ قمكم سمـ ؾمػم . د: اًمٕمدة ذم أصقل اًمٗم٘مف عمحٛمد سمـ احلسلم سمـ أيب يٕمغم اًمٗمراء، حت٘مٞمؼ

 .هـ1410: اعمب٤مريمل، اًمٓمبٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م

 هـ1407، دار اًم٘مٚمؿ، اًمٙمقي٧م، أمحد ومقزي اهلٞم٥م. د: اًمٕمروض، اسمـ ضمٜمل، ت . 

 ظمٚمٞمؾ اعمٞمس، : اًمٕمٚمؾ اعمتٜم٤مهٞم٦م ذم إطم٤مدي٨م اًمقاهٞم٦م ًمٕمبد اًمرمحـ سمـ قمكم سمـ اجلقزي، حت٘مٞمؼ

 .هـ1403سمػموت، : دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م

 ضم٤مُمٕم٦م ، رؾم٤مًم٦م ديمتقراة ًمٕمثامن حمٛمد ؿمقؿم٤من، قمٚمؿ أصقل اًمٗم٘مف ذم اًم٘مرن اخل٤مُمس اهلجري

  .هـ1425-هـ1424، نميٕم٦ميمٚمٞم٦م اًم-اإلُم٤مم حمٛمد سمـ ؾمٕمقد

  قمٛمدة اًم٘م٤مري ذح صحٞمح اًمبخ٤مري ًمبدر اًمديـ حمٛمقد سمـ أمحد اًمٕمٞمٜمل، دار إطمٞم٤مء اًمؽماث

 . سمػموت: اًمٕمريب

 سمػموت: اًمٕمٜم٤مي٦م ذح اهلداي٦م عمحٛمد سمـ حمٛمد سمـ حمٛمقد اًمب٤مسمريت، دار اًمٗمٙمر . 
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 إسمراهٞمؿ اًمس٤مُمرائل، . ُمٝمدي اعمخزوُمل و د. د: ، حت٘مٞمؼاًمٕملم ًمٚمخٚمٞمؾ سمـ أمحد اًمٗمراهٞمدي

 . دار وُمٙمتب٦م اهلالل

 هـ1412، 1ط، دار اًمٓمب٤مقم٦م اعمحٛمدي٦م، رُمْم٤من حمٛمد قمٞمد. د، اًمٕمقارض اًمساموي٦م ًمألهٚمٞم٦م ،

 .م1991

 احلٜمٗمل، ُم١مؾمس٦م اًمٙمت٥م  اًمٖمرة اعمٜمٞمٗم٦م ذم حت٘مٞمؼ ُمس٤مئؾ اإلُم٤مم أيب طمٜمٞمٗم٦م، أسمق طمٗمص اًمٖمزٟمقي

 .هـ1406، 1اًمث٘م٤مومٞم٦م، ط

 قمبد اعمٕمٓمل أُملم . د: همري٥م احلدي٨م ٕيب اًمٗمرج قمبد اًمرمحـ سمـ قمكم اجلقزي، حت٘مٞمؼ

 . 1405سمػموت، : اًم٘مٚمٕمجل، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م

 حمٛمد قمبد اعمٕمٞمد ظم٤من، دار . د: ، حت٘مٞمؼهمري٥م احلدي٨م ٕيب قمبٞمد اًم٘م٤مؾمؿ سمـ ؾمالم اهلروي

 . هـ1396سمػموت، : اًمٙمت٤مب اًمٕمريب

 قمبد اهلل اجلبقري، ُمٓمبٕم٦م . د: همري٥م احلدي٨م ًمٕمبد اهلل سمـ ُمسٚمؿ سمـ ىمتٞمب٦م اًمديٜمقري، حت٘مٞمؼ

 . هـ1397سمٖمداد، : اًمٕم٤مين

  همٛمز قمٞمقن اًمبّم٤مئر ذح يمت٤مب إؿمب٤مه واًمٜمٔم٤مئر ًمِمٝم٤مب اًمديـ أمحد سمـ حمٛمد ُمٙمل

 . هـ1405سمػموت، : احلسٞمٜمل احلٛمقي، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م

 قمكم حمٛمد اًمبج٤موي : اًمٗم٤مئؼ ذم همري٥م احلدي٨م وإصمر عمحٛمقد سمـ قمٛمر اًمزخمنمي، حت٘مٞمؼ

 . سمػموت: وحمٛمد أسمق اًمٗمْمؾ إسمراهٞمؿ، دار اعمٕمروم٦م

  اهلٜمدي٦م ذم ُمذه٥م اإلُم٤مم إقمٔمؿ أيب طمٜمٞمٗم٦م اًمٜمٕمامن ًمٚمِمٞمخ ٟمٔم٤مم ومج٤مقم٦م ُمـ قمٚمامء اًمٗمت٤موى

وبط وشمّمحٞمح قمبداًمٚمٓمٞمػ ، وـمبٕم٦م دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م . هـ1411اهلٜمد، دار اًمٗمٙمر، 

 .هـ 1421، 1ط، طمسـ قمبداًمرمحـ

 حم٥م : ومتح اًمب٤مري ذح صحٞمح اًمبخ٤مري ٕمحد سمـ قمكم سمـ طمجر اًمٕمس٘مالين، حت٘مٞمؼ

 . سمػموت: ٓمٞم٥م، دار اعمٕمروم٦ماًمديـ اخل

 ُمٍم، اًمٓمبٕم٦م : ومتح اًمٖمٗم٤مر ذح اعمٜم٤مر ًمزيـ اًمديـ اسمـ ٟمجٞمؿ، ُمٙمتب٦م ُمّمٓمٗمك اًمب٤ميب احلٚمبل

 . م1936: إومم

 دار اًمٗمٙمراعمٕمروف سم٤مسمـ اهلامم ومتح اًم٘مدير ًمٙمامل اًمديـ حمٛمد سمـ قمبد اًمقاطمد اًمسٞمقاد ، :
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 . سمػموت

  حمٛمد سمـ قمكم سمـ حمٛمد  ، واًمدراي٦م ُمـ قمٚمؿ اًمتٗمسػمومتح اًم٘مدير اجل٤مُمع سملم ومٜمل اًمرواي٦م

 .هـ 1414 -إومم  .ط، دُمِمؼ، سمػموت -دار اسمـ يمثػم، دار اًمٙمٚمؿ اًمٓمٞم٥م ، اًمِمقيم٤مين

  ومتح اعمٖمٞم٨م ذح أًمٗمٞم٦م احلدي٨م ًمِمٛمس اًمديـ حمٛمد سمـ قمبد اًمرمحـ اًمسخ٤موي، دار

 .هـ1403سمػموت، : اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م

 1قمبد اًمٕمزيز سمـ قمبد اهلل اهلٚمٞمؾ، دار اًمٕم٤مصٛم٦م، اًمري٤مض، ط: اًمٗمرائض، اًمثقري، ت ،

 . هـ1410

 1977سمػموت، : اًمَٗمْرق سملم اًمِٗمَرق ًمٕمبد اًم٘م٤مهر سمـ ـم٤مهر اًمبٖمدادي، دار أوم٤مق اجلديدة 

 .1977: اًمٓمبٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م

 وـمبٕمتل . هـ1418ظمٚمٞمؾ اعمٜمّمقر، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت، : ، تاًمٗمروق، اًم٘مراذم

سمتح٘مٞمؼ حمٛمد حمٞمل اًمديـ ، اًم٘م٤مهرة -وُمٙمتب٦م حمٛمد صبحل وأوٓده، سمػموت-دار اعمٕمروم٦م

 .قمبداحلٛمٞمد

 حمٛمد ـمٛمقم، وزارة إوىم٤مف واًمِم١مون اإلؾمالُمٞم٦م، اًمٙمقي٧م، : اًمٗمروق، اًمٙمراسمٞمز، ت

 .هـ1402، 1ط

 هـ1424، 1قمبد اهلل اًمؽميمل، ُم١مؾمس٦م اًمرؾم٤مًم٦م، سمػموت، ط. د: اًمٗمروع، اسمـ ُمٗمٚمح، ت . 

 إطمس٤من قمب٤مس، ُم١مؾمس٦م اًمرؾم٤مًم٦م، . د: ومّمؾ اعم٘م٤مل ذم ذح يمت٤مب إُمث٤مل، اًمبٙمري، ت

 . م1979، 1ط

 قمجٞمؾ ضم٤مؾمؿ اًمٜمِمٛمل، . د: حت٘مٞمؼ، اًمٗمّمقل ذم إصقل ٕمحد سمـ قمكم اًمرازي اجلّم٤مص

 .هـ1405: اًمٙمقي٧م، اًمٓمبٕم٦م إومم: واًمِمئقن اإلؾمالُمٞم٦موزارة إوىم٤مف 

 قم٤مدل سمـ يقؾمػ اًمٖمرازي، دار اسمـ اجلقزي، : اًمٗم٘مٞمف واعمتٗم٘مف، اخلٓمٞم٥م اًمبٖمدادي، ت

 .هـ1421، 2ط

 .هـ1398اًمٗمٝمرؾم٧م، اسمـ اًمٜمديؿ، دار اعمٕمروم٦م، 
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 اًمٗمقائد اًمبٝمٞم٦م ذم شمراضمؿ احلٜمٗمٞم٦م ًمٕمبد احلل اًمٚمٙمٜمقي، ُمٙمتب٦م ظمػم يمثػم . 

 .سمػموت -دار اعمٕمروم٦موـمبٕم٦م 

 قمبد اهلل حمٛمقد حمٛمد : ومقاشمح اًمرمحقت عمح٥م اهلل سمـ قمبد اًمِمٙمقر اًمبٝم٤مري، وبٓمف وصححف

 . هـ1423: سمػموت، اًمٓمبٕم٦م إومم: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦موـمبٕم٦م ، ُمٙمتب٦م قمب٤مس اًمب٤مزقمٛمر، 

  واًمتقزيعدار ىمرـمب٦م ًمٚمٜمنم ، ذم رطم٤مب اًمبٞم٧م اًمٕمتٞمؼ ًمٚمديمتقر حمٞمل اًمديـ أمحد إُم٤مم- 

 .اًم٘م٤مهرة

 سمػموت: اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط عمحٛمد سمـ يٕم٘مقب اًمٗمػموزآسم٤مدي، ُم١مؾمس٦م اًمرؾم٤مًم٦م . 

 قمبد اهلل سمـ ؾمٚمٞمامن اًمسٞمد، رؾم٤مًم٦م . اًم٘مسؿ إول ُمـ حت٘مٞمؼ يمت٤مب أصقل اًمنظمز  ًمـ د

 . ديمتقراة ذم ضم٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى

 رؾم٤مًم٦م ، اًمٕمّمٞمٛملرائد سمـ ظمٚمػ . اًم٘مسؿ اًمث٤مين ُمـ حت٘مٞمؼ يمت٤مب أصقل اًمنظمز ًمـ د

 .ديمتقراة ذم ضم٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى

 حمٛمد طمسـ اًمِم٤مومٕمل، دار : ىمقاـمع إدًم٦م ذم أصقل اًمٗم٘مف عمٜمّمقر سمـ حمٛمد اًمسٛمٕم٤مين، حت٘مٞمؼ

 . هـ1418: ، اًمٓمبٕم٦م إومماًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت

 اعمٙمتب٦م اًمٕمٍمي٦م، قمبد اًمٙمريؿ اًمٗمْمكم: اًم٘مقاقمد واًمٗمقائد إصقًمٞم٦م، اسمـ اًمٚمح٤مم، ت ،

 . هـ1420

  اًم٘مقل اًمسديد ذم سمٕمض ُمس٤مئؾ آضمتٝم٤مد واًمت٘مٚمٞمد عمحٛمد سمـ قمبد اًمٕمٔمٞمؿ اعمٙمل اًمروُمل

وخ، حت٘مٞمؼ قمدٟم٤من ؾم٤ممل اًمروُمل، دار  وضم٤مؾمؿ ُمٝمٚمٝمؾ اًمٞم٤مؾملم : احلٜمٗمل اعمٚم٘م٥م سم٤مسمـ ُُماّل وَمرُّ

 . م1988: اًمٙمقي٧م، اًمٓمبٕم٦م إومم: اًمدقمقة

 رؾم٤مًم٦م ديمتقراة ُٟمنمت وٛمـ ، اًم٘مٞم٤مس قمٜمد اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل ًمٚمديمتقر ومٝمد سمـ ؾمٕمد اجلٝمٜمل

 .م2003، هـ1424، ؾمٚمسٚم٦م ُمنموع وزارة اًمتٕمٚمٞمؿ اًمٕم٤مزم ًمٜمنم أًمػ رؾم٤مًم٦م قمٚمٛمٞم٦م

 ومخر اًمديـ ؾمٞمد حمٛمد ىم٤مٟم٧م، : اًمٙم٤مذم ذح اًمبزدوي حلس٤مم اًمديـ طمسلم اًمسٖمٜم٤مىمل، حت٘مٞمؼ

 . هـ1422: ومماًمري٤مض، اًمٓمبٕم٦م إ: ُمٙمتب٦م اًمرؿمد

 ُمٙمتب٦م ، حت٘مٞمؼ احلس٤مين طمسـ قمبداهلل، اًمٙم٤مذم ذم اًمٕمروض واًم٘مقاذم ًمٚمخٓمٞم٥م اًمتؼميزي

 .م1994، هـ1415، 3ط، اخل٤مٟمجل سم٤مًم٘م٤مهرة
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 حمٛمد أطمٞمد وًمد ُم٤مديؽ، ُمٙمتب٦م اًمري٤مض : اًمٙم٤مذم ذم وم٘مف أهؾ اعمديٜم٦م، اسمـ قمبد اًمؼم، ت

 . هـ1400، 2احلديث٦م، ط

 قمٛمر قمبد : حت٘مٞمؼ، اًمٙم٤مُمؾ ذم اًمت٤مريخ ًمٕمكم سمـ أيب اًمٙمرم اًمِمٞمب٤مين، اعمٕمروف سم٤مسمـ إصمػم

 .م1997/ هـ 1417 ، 1ط، ًمبٜم٤من –دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب، سمػموت  ، اًمسالم شمدُمري

  سمػموت، اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، اًمٙم٤مُمؾ ذم وٕمٗم٤مء اًمرضم٤مل ًمٕمبداهلل سمـ قمدي اجلرضم٤مين، دار

 . هـ1418

 تٜمزيؾ وقمٞمقن إىم٤مويؾ ذم وضمقه اًمت٠مويؾ عمحٛمقد سمـ قمٛمر اًمزخمنمياًمٙمِم٤مف قمـ طم٘م٤مئؼ اًم :

 .سمػموت: حت٘مٞمؼ قمبد اًمرزاق اعمٝمدي، دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب

  ،م1966يمِم٤مف اصٓمالطم٤مت اًمٗمٜمقن، اًمتٝم٤مٟمقي، ُمٙمتب٦م ًمبٜم٤من ٟم٤مذون، سمػموت. 

 ُم١مؾمس٦م يمِمػ إؾمت٤مر قمـ زوائد اًمبزار  ًمٚمٝمٞمثٛمل، حت٘مٞمؼ طمبٞم٥م اًمرمحـ إقمٔمٛمل ،

 . م1979هـ، 1399، 1سمػموت، ط -اًمرؾم٤مًم٦م

  يمِمػ إهار قمـ أصقل ومخر اإلؾمالم اًمبزدوي، ًمٕمالء اًمديـ قمبد اًمٕمزيز سمـ أمحد

 .دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريباًمبخ٤مري، 

 .وـمبٕم٦م دار اًمٙمت٤مب اإلؾمالُمل

 .سمػموت -وـمبٕم٦م دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م

  هـ1406، سمػموت: اًمٕمٚمٛمٞم٦ميمِمػ إهار ًمٕمبد اهلل سمـ أمحد اًمٜمسٗمل، دار اًمٙمت٥م. 

  يمِمػ اًمٔمٜمقن قمـ أؾم٤مُمل اًمٙمت٥م واًمٗمٜمقن  عمّمٓمٗمك سمـ قمبد اهلل اًم٘مسٓمٜمٓمٞمٜمل اًمروُمل

 . هـ 1413سمػموت، : احلٜمٗمل اًمِمٝمػم  سمح٤مضمل ظمٚمٞمٗم٦م، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م

 قمدٟم٤من درويش و حمٛمد اعمٍمي، : اًمٙمٚمٞم٤مت ٕيب اًمب٘م٤مء أيقب سمـ ُمقؾمك اًمٙمقُمل، حت٘مٞمؼ

 . هـ1419ت، سمػمو: ُم١مؾمس٦م اًمرؾم٤مًم٦م

 اًمٚمب٤مب ذم هتذي٥م إٟمس٤مب ًمٕمكم سمـ أيب اًمٙمرم حمٛمد سمـ حمٛمد اًمِمٞمب٤مين اجلزري، دار ص٤مدر :

 .هـ1400سمػموت، 

 م1995، 1هم٤مزي ـمٚمٞمامت، دار اًمٗمٙمر، ط: اًمٚمب٤مب ذم قمٚمؾ اًمبٜم٤مء واإلقمراب، اًمٕمٙمؼمي، ت. 
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 حمٛمد حمل اًمديـ قمبد احلٛمٞمد، اعمٙمتب٦م : اعمٞمداين، ت اًمٚمب٤مب ذم ذح اًمٙمت٤مب، اًمٖمٜمٞمٛمل

 . اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت

 قمبد اًمٙمريؿ سمـ صٜمٞمت٤من اًمٕمٛمري، دار : اًمٚمب٤مب ذم اًمٗم٘مف اًمِم٤مومٕمل، اسمـ اعمح٤مُمكم اًمِم٤مومٕمل، ت

 . هـ1416، 1اًمبخ٤مري، اعمديٜم٦م اعمٜمقرة، ط

 اًم٘م٤مهرة، : احلٚمبل ًمس٤من احلٙم٤مم ذم ُمٕمروم٦م إطمٙم٤مم ٕمحد سمـ حمٛمد اًمث٘مٗمل احلٚمبل، اًمب٤ميب

 . هـ 1393: اًمٓمبٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م

 هـ1414، 3، طسمػموت: ًمس٤من اًمٕمرب عمحٛمد سمـ ُمٙمرم سمـ ُمٜمٔمقر إومري٘مل، دار ص٤مدر . 

 اهلٜمد  –دائرة اعمٕم٤مرف اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م : ًمس٤من اعمٞمزان ٕمحد سمـ قمكم سمـ طمجر اًمٕمس٘مالين، حت٘مٞمؼ- ،

: وـمبٕم٦م دار اًمبِم٤مئر اإلؾمالُمٞم٦م، سمػموت، ت. هـ 1406ُم١مؾمس٦م إقمٚمٛمل ًمٚمٛمٓمبققم٤مت، 

 . قمبد اًمٗمت٤مح أسمق همدة، ط

 اًمٓمبٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦مٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت، دار اًمياًمٚمٛمع ذم أصقل اًمٗم٘مف ٕيب إؾمح٤مق اًمِمػماز ، :

 .هـ1424

 سمػموت -دار اًمبِم٤مئر اإلؾمالُمٞم٦م، ُمب٤مطم٨م اًمٕمٚم٦م ذم اًم٘مٞم٤مس ًمٚمديمتقر قمبداحلٙمٞمؿ اًمسٕمدي ،

 .م2009، هـ1430، 3ط

 هـ1421، 3ُمب٤مطم٨م ذم قمٚمقم اًم٘مرآن، ُمٜم٤مع اًم٘مٓم٤من، ُمٙمتب٦م اعمٕم٤مرف، ط . 

 سمػموت، : اعمبدع ذم ذح اعم٘مٜمع إلسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد سمـ قمبد اهلل سمـ ُمٗمٚمح، اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل

 . هـ1400

 سمػموت: دار اعمٕمروم٦م، اعمبسقط عمحٛمد سمـ أمحد اًمنظمز . 

 أيب اًمقوم٤مء إومٖم٤مين، إدارة اًم٘مرآن : ، حت٘مٞمؼاعمبسقط عمحٛمد سمـ احلسـ سمـ ومرىمد اًمِمٞمب٤مين

 .يمراشمٌم: واًمٕمٚمقم اإلؾمالُمٞم٦م

 حمٛمد حمل اًمديـ قمبد احلٛمٞمد، اعمٙمتب٦م اًمٕمٍمي٦م، : اعمثؾ اًمس٤مئر، أسمق اًمٗمتح اعمقصكم، ت

 . م1995

 أسمق همدة، ُمٙمت٥م  قمبداًمٗمت٤مح: اعمجتبك ُمـ اًمسٜمـ ٕمحد سمـ ؿمٕمٞم٥م اًمٜمس٤مئل، حت٘مٞمؼ

 . هـ1406طمٚم٥م، : اعمٓمبققم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م
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 ـه1424ؾمٜم٦م ، 27: اًمٕمددو، هـ1414، اًمٕمدد اًمت٤مؾمع، جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى. 

 حمٛمد حمٞمل اًمديـ : جمٛمع إُمث٤مل ٕمحد سمـ حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ اعمٞمداين اًمٜمٞمس٤مسمقري، حت٘مٞمؼ

 . سمػموت: قمبد احلٛمٞمد، دار اعمٕمروم٦م

  دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب، سمػموت، ، داُم٤مدا أومٜمديُمٚمت٘مك إسمحرجمٛمع إهنر ذم ذح . 

 دار اًمٗمٙمر، سمػموتجمٛمع اًمزوائد وُمٜمبع اًمٗمقائد ًمٜمقر اًمديـ قمكم سمـ أيب سمٙمر اهلٞمثٛمل ، . 

 اعمجٛمقع ذح اعمٝمذب عمحٞمل اًمديـ حيٞمك سمـ ذف اًمٜمقوي، دار اًمٗمٙمر . 

 قمبداًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ ىم٤مؾمؿ، : ٥مجمٛمقع ومت٤موى ؿمٞمخ اإلؾمالم أمحد سمـ شمٞمٛمٞم٦م، مجع وشمرشمٞم

 . هـ 1425جمٛمع اعمٚمؽ ومٝمد ًمٓمب٤مقم٦م اعمّمحػ اًمنميػ، 

 ُمٙمتب٦م اخل٤مٟمجل : دار اًمٜمنم، قمثامن قمٛمرو سمـ سمحر اجل٤مطمظ اًمبٍمي يبٕ اعمح٤مؾمـ وإوداد

 .م1994 -هـ 1415،  2ط، ُمٍم / اًم٘م٤مهرة  -

 أسمق حمٛمد قمبد احلؼ سمـ هم٤مًم٥م سمـ قمٓمٞم٦م إٟمدًمز ، اعمحرر اًمقضمٞمز ذم شمٗمسػم اًمٙمت٤مب اًمٕمزيز ،

هـ ـ 1413 ،1ط، ًمبٜم٤من –دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، قمبد اًمسالم قمبد اًمِم٤مذم حمٛمد: حت٘مٞمؼ

 .م1993

 طمسلم قمكم اًمبدري : اعمحّمقل ذم أصقل اًمٗم٘مف، ٕيب سمٙمر سمـ اًمٕمريب اعمٕم٤مومري اعم٤مًمٙمل، حت٘مٞمؼ

 . هـ1420: قمامن، اًمٓمبٕم٦م إومم: ، دار اًمبٞم٤مرقوؾمٕمٞمد ومقدة

 ـمف ضم٤مسمر اًمٕمٚمقاين، : اعمحّمقل ذم قمٚمؿ أصقل اًمٗم٘مف عمحٛمد سمـ قمٛمر اًمرازي، حت٘مٞمؼ اًمديمتقر

وـمبٕم٦م ضم٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم حمٛمد سمـ ؾمٕمقد، . هـ1418: سمػموت، اًمٓمبٕم٦م اًمث٤مًمث٦م: ُم١مؾمس٦م اًمرؾم٤مًم٦م

 . هـ1400، 1اًمري٤مض، ط

 قمبد احلٛمٞمد هٜمداوي، دار : إؾمامقمٞمؾ سمـ ؾمٞمده، حت٘مٞمؼ اعمحٙمؿ واعمحٞمط إقمٔمؿ ًمٕمكم سمـ

 . م2000سمػموت، : اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م

  ٟمنمشمف إدارة ، حمٛمد ُمٜمػم اًمدُمِم٘ملاعمحغم ًمٕمكم سمـ أمحد سمـ ؾمٕمٞمد سمـ طمزم اًمٔم٤مهري، حت٘مٞمؼ

  .هـ1352، 1ط، اًمٓمب٤مقم٦م اعمٜمػمي٦م
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 ،دار إطمٞم٤مء اًمؽماث  اعمحٞمط اًمؼمه٤مين عمحٛمقد سمـ أمحد سمـ اًمّمدر اًمِمٝمٞمد سمره٤من اًمديـ ُم٤مزه

، 1قمبد اًمٙمريؿ اجلٜمدي، ط: وـمبٕم٦م دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت، ت. سمػموت: اًمٕمريب

 .هـ1424

 1حمٛمد طمسـ آل ي٤مؾملم، قم٤ممل اًمٙمت٥م، سمػموت، ط: اعمحٞمط ذم اًمٚمٖم٦م، اسمـ قمب٤مد، ت ،

 .هـ1414

 5يقؾمػ اًمِمٞمخ حمٛمد، اعمٙمتب٦م اًمٕمٍمي٦م، سمػموت، ط: خمت٤مر اًمّمح٤مح، أسمق سمٙمر اًمرازي، ت ،

 . هـ1420

 ضمٕمٗمر أمحد سمـ حمٛمد سمـ ؾمالُم٦م إزدي احلجري اعمٍمي  يبٕ خمتٍم اظمتالف اًمٕمٚمامء

، سمػموت –دار اًمبِم٤مئر اإلؾمالُمٞم٦م  ، قمبد اهلل ٟمذير أمحد. د: اعمح٘مؼ، اعمٕمروف سم٤مًمٓمح٤موي

 .هـ1417اًمث٤مٟمٞم٦م، : اًمٓمبٕم٦م

 سمػموت، : خمتٍم اعمزين ُمٓمبقع ُمع إم ًمٚمِم٤مومٕمل إلؾمامقمٞمؾ سمـ حيٞمك اعمزين، دار اعمٕمروم٦م

 . هـ1393

 حمٛمد ُمٔمٝمر سم٘م٤م، ُمريمز إطمٞم٤مء . د: اعمختٍم ذم أصقل اًمٗم٘مف ًمٕمكم سمـ حمٛمد اًمبٕمكم، حت٘مٞمؼ

 . هـ1422: اًمؽماث اإلؾمالُمل سمج٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى، اًمٓمبٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م

 د: ٝمك اًمس١مل وإُمؾ ٕيب قمٛمر قمثامن سمـ قمٛمر اعمٕمروف سم٤مسمـ احل٤مضم٥م، حت٘مٞمؼتخمتٍم ُمٜم .

 . هـ1427: سمػموت، اًمٓمبٕم٦م إومم: ٟمذير مح٤مدو، دار اسمـ طمزم

 حمٛمد وٞم٤مء اًمرمحـ . د: اعمدظمؾ إمم اًمسٜمـ اًمٙمؼمى ٕمحد سمـ احلسلم اًمبٞمٝم٘مل، حت٘مٞمؼ

 .اًمٙمقي٧م: إقمٔمٛمل، دار اخلٚمٗم٤مء ًمٚمٙمت٤مب اإلؾمالُمل

 قمبد اهلل اًمؽميمل، ُم١مؾمس٦م اًمرؾم٤مًم٦م، . د: اعمدظمؾ إمم ُمذه٥م اإلُم٤مم أمحد، اسمـ سمدران، ت

حمٛمد أُملم وٜم٤موي، : وـمبٕم٦م دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت، ت. هـ1401، 2سمػموت، ط

 .هـ1427، 1ط

 زيمري٤م قمٛمػمات، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م: اعمدوٟم٦م اًمٙمؼمى، اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ، ت. 

  ،م2001، 5اًمِمٜم٘مٞمٓمل، ُمٙمتب٦م اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ، طُمذيمرة ذم أصقل اًمٗم٘مف . 

 اًمري٤مض، اًمٓمبٕم٦م إومم: اعمذه٥م احلٜمٗمل ٕمحد حمٛمد ٟمّمػم اًمديـ اًمٜم٘مٞم٥م، ُمٙمتب٦م اًمرؿمد :
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 .هـ1422

 ًمٚمٕمالُم٦م ظمنو، ـمبع دار اًمٓمب٤مقم٦م اًمٕم٤مُمرة، سمؽميمٞم٤م: ُمرآة إصقل ذم ذح ُمرىم٤مة اًمقصقل. 

  ُمراصد آـمالع قمغم أؾمامء إُمٙمٜم٦م واًمب٘م٤مع ًمّمٗمل اًمديـ قمبداعم١مُمـ سمـ قمبداحلؼ

 . م1992 -هـ 1412، 1اًمبٖمدادي، حت٘مٞمؼ قمكم حمٛمد اًمبج٤موي، دار اجلٞمؾ، سمػموت، ط

 مج٤مل قمٞمت٤مين، : ُمرىم٤مة اعمٗم٤مشمٞمح ذح ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمح ًمٕمكم سمـ ؾمٚمٓم٤من حمٛمد اًم٘م٤مري، حت٘مٞمؼ

 .هـ1422سمػموت، : دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م

 اًمٓمبٕم٦م إومم ، اعمٓمبٕم٦م اخلػمي٦م سمٛمٍم، عمال ظمنو، ُمرىم٤مة اًمقصقل إمم قمٚمؿ إصقل

 .ـه1320

 وم١ماد قمكم ُمٜمّمقر، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، : اعمزهر ذم قمٚمقم اًمٚمٖم٦م وأٟمقاقمٝم٤م، اًمسٞمقـمل، ت

 . م1998، 1سمػموت، ط

 اًمذهبل ذم ، ُمع شمٕمٚمٞم٘م٤مت اعمستدرك قمغم اًمّمحٞمحلم عمحٛمد سمـ قمبداهلل اًمٜمٞمس٤مسمقري

 . هـ1411سمػموت، : ُمّمٓمٗمك قمبد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م: حت٘مٞمؼ اًمتٚمخٞمص

 حمٛمد ؾمٚمٞمامن إؿم٘مر، ُم١مؾمس٦م اًمرؾم٤مًم٦م: اعمستّمٗمك ًمإلُم٤مم اًمٖمزازم، حت٘مٞمؼ اًمديمتقر :

حمٛمد قمبد : وـمبٕم٦م دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت، ت. هـ1417: سمػموت، اًمٓمبٕم٦م إومم

 . هـ1413، 1اًمسالم ؿم٤مذم، ط

 ٟمٔمر حمٛمد اًمٗم٤مري٤ميب، : ُمسٜمد اإلُم٤مم أيب طمٜمٞمٗم٦م ٕمحد سمـ قمبد اهلل سمـ أمحد إصبٝم٤مين، حت٘مٞمؼ

 .هـ1415اًمري٤مض، : ُمٙمتب٦م اًمٙمقصمر

 ُمسٜمد أيب قمقاٟم٦م، أسمق قمقاٟم٦م اإلؾمٗمرايٞمٜمل، دار اعمٕمروم٦م، سمػموت . 

 وـمبٕم٦م ُم١مؾمس٦م اًمرؾم٤مًم٦م، سمػموت، . ُمٍم: اعمسٜمد اإلُم٤مم ٕمحد سمـ طمٜمبؾ، ُم١مؾمس٦م ىمرـمب٦م

 .1ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط، ط: أذف قمغم اًمتح٘مٞمؼ

 1حمٗمقظ اًمرمحـ زيـ اهلل وآظمريـ، ُمٙمتب٦م اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ، ط: ُمسٜمد اًمبزار، اًمبزار، ت ،

 . م1988

 طمسلم ؾمٚمٞمؿ أؾمد، دار اعم٠مُمقن : اعمسٜمد ٕيب يٕمغم أمحد سمـ قمكم اعمقصكم اًمتٛمٞمٛمل، حت٘مٞمؼ
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 . هـ 1404دُمِمؼ، : ًمٚمؽماث

  ،حمٛمد حمل اًمديـ قمبد احلٛمٞمد، دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريباعمسقدة ذم أصقل اًمٗم٘مف ٔل شمٞمٛمٞم٦م . 

 ٙمتب٦م ُمِم٤مرق إٟمقار قمغم صح٤مح أصم٤مر ًمٕمٞم٤مض سمـ ُمقؾمك اًمٞمحّمبل اًمسبتل اعم٤مًمٙمل، اعم

 . اًمٕمتٞم٘م٦م ودار اًمؽماث

 هـ1405، 3إًمب٤مين، اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل، سمػموت، ط: ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمح، اًمتؼميزي، ت . 

 ُمّم٤مدر اًمٗم٘مف احلٜمٗمل وُمّمٓمٚمح٤مشمف، شم٠مًمٞمػ إؾمت٤مذ اًمديمتقر طم٤مُمد حمٛمد أسمق ـم٤مًم٥م. 

 ٙمتب٦م اعمّمب٤مح اعمٜمػم ذم همري٥م اًمنمح اًمٙمبػم ًمٚمراومٕمل ٕمحد سمـ حمٛمد اعم٘مري اًمٗمٞمقُمل، اعم

 . سمػموت: اًمٕمٚمٛمٞم٦م

 يمامل يقؾمػ : اعمّمٜمػ ذم إطم٤مدي٨م وأصم٤مر ٕيب سمٙمر قمبد اهلل سمـ حمٛمد سمـ أيب ؿمٞمب٦م، حت٘مٞمؼ

حمٛمد : وـمبٕم٦م دار اًم٘مبٚم٦م، حت٘مٞمؼ. هـ1409: اًمري٤مض، اًمٓمبٕم٦م إومم: احلقت، ُمٙمتب٦م اًمرؿمد

 . 2006، 1قمقاُم٦م، ط

 طمبٞم٥م اًمرمحـ إقمٔمٛمل، اعمٙمت٥م : ، حت٘مٞمؼاعمّمٜمػ ٕيب سمٙمر قمبد اًمرزاق سمـ مه٤مم اًمّمٜمٕم٤مين

 .هـ1403سمػموت، : اإلؾمالُمل

 1حمٛمد سمِمػم اإلدًمبل، اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل، ط: اعمٓمٚمع قمغم أسمقاب اعم٘مٜمع، اًمبٕمكم، ت ،

 .هـ1401

 حمٛمد قمكم اًمٜمج٤مر، أمحد يقؾمػ ٟمج٤ميت، قمبد اًمٗمت٤مح ؿمٚمبل، اًمدار : ُمٕم٤مين اًم٘مرآن، اًمٗمراء، ت

 .اعمٍمي٦م ًمٚمت٠مًمٞمػ واًمٜمنم

 ٤مسن، ُمٕم٤مين اًم٘مرآ ُمٙم٦م اعمرُم٦م، ، ضم٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى، حمٛمد قمكم اًمّم٤مسمقين: ، تأسمق ضمٕمٗمر اًمٜمَّحَّ

 .1409، 1ط

  ُمٕمت٘مد أهؾ اًمسٜم٦م واجلامقم٦م ذم شمقطمٞمد إؾمامء واًمّمٗم٤مت، حمٛمد سمـ ظمٚمٞمٗم٦م اًمتٛمٞمٛمل، أوقاء

 . هـ1419، 1اًمسٚمػ، اًمري٤مض، ط

 سمػموت: ، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦مظمٚمٞمؾ اعمٞمس: اعمٕمتٛمد ٕيب احلسلم اًمبٍمي، شم٘مديؿ اًمِمٞمخ ،

 . هـ1403، 1ط

 ـمبع ُمٙمتب٦م اًمٜمٝمْم٦م اعمٍمي٦م . شم٠مًمٞمػ اًمديمتقر صالح اًمديـ اعمٜمجد. ُمٕمجؿ أُم٤ميمـ اًمٗمتقح- 
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 .ُمٍم -اًم٘م٤مهرة 

 سمػموت: سمـ قمبد اهلل احلٛمقي، دار اًمٗمٙمر ُمٕمجؿ اًمبٚمدان ًمٞم٤مىمقت . 

 دار إطمٞم٤مء قمبداعمجٞمد اًمسٚمٗمل، محدي سمـ : اعمٕمجؿ اًمٙمبػم ًمسٚمٞمامن سمـ أمحد اًمٓمؼماين، حت٘مٞمؼ

 .م1983، 2اًمؽماث اًمٕمريب، ط

 هـ1424، 1ُمٕمجؿ ُم٘م٤مًمٞمد اًمٕمٚمقم، اًمسٞمقـمل، ُمٙمتب٦م أداب، ط . 

 سمػموت، اًمٓمبٕم٦م إومم: ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم ًمٕمٛمر رو٤م يمح٤مًم٦م، دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب . 

ُمٓمبٕم٦م اعمجٛمع ، ُمٕمجؿ اعمّمٓمٚمح٤مت اًمبالهمٞم٦م وشمٓمقره٤م ًمٚمديمتقر أمحد ُمٓمٚمقب

 .م1983، هـ1403، اًمٕمٚمٛمل اًمٕمراىمل

 اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط، إسمراهٞمؿ ُمّمٓمٗمك وآظمريـ، دار اًمدقمقة، اًم٘م٤مهرة . 

  قمبد اًم٘م٤مدر ي٤مؾملم : يب اًمٞمن حمٛمد سمـ حمٛمد اًمبزدوي، حت٘مٞمؼُٕمٕمروم٦م احلج٩م اًمنمقمٞم٦م

 . هـ1420: سمػموت، اًمٓمبٕم٦م إومم: اخلٓمٞم٥م، ُم١مؾمس٦م اًمرؾم٤مًم٦م

  ُمٕمروم٦م اًمسٜمـ وأصم٤مر قمـ اإلُم٤مم حمٛمد سمـ إدريس اًمِم٤مومٕمل ٕيب سمٙمر أمحد سمـ احلسلم

وـمبٕم٦م دار اًمققمل، . سمػموت: ؾمٞمد يمنوي طمسـ، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م: اًمبٞمٝم٘مل، حت٘مٞمؼ

 . هـ1412، 1قمبد اعمٕمٓمل ىمٚمٕمجل، ط: طمٚم٥م، ت

    قمبد اًمرمحـ ٕيب قمٛمرو قمثامن سمـ  "ُم٘مدُم٦م اسمـ اًمّمالح  "ُمٕمروم٦م أٟمقاع قمٚمقم احلدي٨م

 . هـ1397سمػموت، : ٟمقر اًمديـ قمؽم، دار اًمٗمٙمر اعمٕم٤مس: اًمِمٝمرزوري، حت٘مٞمؼ

 حمٛمقد وم٤مظمقري : اعمٖمرب ذم شمرشمٞم٥م اعمٕمرب ًمٜم٤مس سمـ قمبد اًمسٞمد اعمٓمرزي، حت٘مٞمؼ

 . م1979طمٚم٥م، اًمٓمبٕم٦م إومم، : وقمبداحلٛمٞمد خمت٤مر، ُمٙمتب٦م أؾم٤مُم٦م سمـ زيد

 حمٛمد ُمٔمٝمر سم٘م٤م، ُمـ : ٤مزي، حت٘مٞمؼ اًمديمتقراعمٖمٜمل ذم أصقل اًمٗم٘مف ًمٕمٛمر سمـ حمٛمد اخلب

 . هـ1403: ُمٜمِمقرات ضم٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى، اًمٓمبٕم٦م إومم

 قمبد اًمٗمت٤مح . قمبد اهلل اًمؽميمل و د. د: اعمٖمٜمل ٕيب حمٛمد قمبد اهلل سمـ ىمداُم٦م اعم٘مدد، حت٘مٞمؼ

 .هـ1419: اًمري٤مض، اًمٓمبٕم٦م اًمراسمٕم٦م: احلٚمق، دار قم٤ممل اًمٙمت٥م

  هـ1415، 1اًمنمسمٞمٜمل، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت، طُمٖمٜمل اعمحت٤مج، اخلٓمٞم٥م . 
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 حت٘مٞمؼ حمٛمد قمكم ، ُمٗمت٤مح اًمقصقل إمم سمٜم٤مء اًمٗمروع قمغم إصقل ًمٚمنميػ اًمتٚمٛمس٤مين

 .م1998، هـ1419، 1ط، ُم١مؾمس٦م اًمري٤من ًمٚمٓمب٤مقم٦م واًمٜمنم/ اعمٙمتب٦م اعمٙمٞم٦م، ومريمقس

 ُم٘م٤مٓت اإلؾمالُمٞملم واظمتالف اعمّمٚملم ٕيب احلسـ قمكم سمـ إؾمامقمٞمؾ إؿمٕمري، حت٘مٞمؼ :

 . سمػموت: هٚمٛمقت ريؽم، دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب

 قمبد اًمسالم حمٛمد ه٤مرون، دار : ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م ٕيب احلسلم أمحد سمـ وم٤مرس سمـ زيمري٤م، حت٘مٞمؼ

 . هـ1420سمػموت، : اجلٞمؾ

 حمٛمد ؾمٞمد يمٞمالين، دار اعمٕمروم٦م: ٙمريؿ اًمِمٝمرؾمت٤مين، حت٘مٞمؼاعمٚمؾ واًمٜمحؾ عمحٛمد سمـ قمبد اًم :

 . هـ1404

 ٕمبد اًمٙمريؿ سمـ حمٛمد سمـ ُمٜمّمقر اًمتٛمٞمٛمل اًمسٛمٕم٤مين ًم، اعمٜمتخ٥م ُمـ ُمٕمجؿ ؿمٞمقخ اًمسٛمٕم٤مين

، دار قم٤ممل اًمٙمت٥م، اًمري٤مض، ُمقومؼ سمـ قمبد اهلل سمـ قمبد اًم٘م٤مدر: اعمروزي، دراؾم٦م وحت٘مٞمؼ

 .م1996 -هـ  1417إومم، : اًمٓمبٕم٦م

 هـ1358، 1اعمٜمتٔمؿ ذم شم٤مريخ اعمٚمقك وإُمؿ، اسمـ اجلقزي، دار ص٤مدر، سمػموت، ط . 

 ِمٛمس اًمديـ أسمق قمبد ًم، اعمٜمت٘مك ُمـ ُمٜمٝم٤مج آقمتدال ذم ٟم٘مض يمالم أهؾ اًمرومض وآقمتزال

دار قم٤ممل ، حم٥م اًمديـ اخلٓمٞم٥م: اعمح٘مؼ، اهلل حمٛمد سمـ أمحد سمـ قمثامن سمـ ىَم٤مْيامز اًمذهبل

 .هـ1417، 1ط، اًمٙمت٥م

  ،هـ1419، 3حمٛمد طمسـ هٞمتق، دار اًمٗمٙمر، طاعمٜمخقل ًمإلُم٤مم اًمٖمزازم. 

 1حمٛمد رؿم٤مد ؾم٤ممل، ُم١مؾمس٦م ىمرـمب٦م، ط: ُمٜمٝم٤مج اًمسٜم٦م، اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، ت. 

 هـ1425، 1قمقض ىم٤مؾمؿ أمحد قمقض، دار اًمٗمٙمر، ط: ُمٜمٝم٤مج اًمٓم٤مًمبلم، اًمٜمقوي، ت . 

 طمل إزهر ، ُمٓمبٕم٦م حمٛمد قمكم صبٞمح وأوٓده، ُمٜمٝم٤مج اًمٕم٘مقل ذح اعمٜمٝم٤مج ًمٚمبدظمٌم– 

 .ُمٍم -اًم٘م٤مهرة

 اعمٝمذب، اًمِمػمازي، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م. 

 هـ1417، 1ُمِمٝمقر طمسـ ؾمٚمامن، دار اسمـ قمٗم٤من، ط: اعمقاوم٘م٤مت، اًمِم٤مـمبل، ت . 

  ُمقؾمققم٦م اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط اًمٗم٘مٝمٞم٦م احل٤ميمٛم٦م ًمٚمٛمٕم٤مُمالت اعم٤مًمٞم٦م، ًمٚمديمتقر قمكم أمحد
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 .هـ1419، 1اعمٕمروم٦م، ط اًمٜمدوي، دار قم٤ممل

 سمػموت، اًمٓمبٕم٦م : حيٞمك ؿم٤مُمل، دار اًمٗمٙمر اًمٕمريب. ُمقؾمققم٦م اعمدن اًمٕمرسمٞم٦م واإلؾمالُمٞم٦م ًمـ د

 . م1993: إومم

 حمٛمد وم١ماد قمبد اًمب٤مىمل، دار إطمٞم٤مء اًمؽماث : ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس إصبحل، حت٘مٞمؼإلُم٤مم اعمقـم٠م ًم

 . ُمٍم: اًمٕمريب

 قمبد اعمٚمؽ قمبداًمرمحـ اًمسٕمدي. د: ُمٞمزان إصقل عمحٛمد سمـ أمحد اًمسٛمرىمٜمدي، حت٘مٞمؼ، 

 –وٟمنمشمف ذم يمت٤مب وزارة إوىم٤مف واًمِمئقن اًمديٜمٞم٦م ، رؾم٤مًم٦م ديمتقراة سمج٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى

 .م1987، هـ1407، 1ط، اًمٕمراق

 ٚمٙمٜمقي، قم٤ممل اًمٜم٤مومع اًمٙمبػم عمـ يٓم٤مًمع اجل٤مُمع اًمّمٖمػم عمحٛمد قمبد احلل سمـ حمٛمد قمبد احلٚمٞمؿ اًم

 . هـ 1406: سمػموت، اًمٓمبٕم٦م إومم: اًمٙمت٥م

 قمٜمٞم٧م سمتّمحٞمحف وٟمنمه ، ٟمؼماس اًمٕم٘مقل ذم حت٘مٞمؼ اًم٘مٞم٤مس قمٜمد قمٚمامء إصقل ًمٕمٞمسك ممٜمقن

 .اًمٓمبٕم٦م إومم، اًم٘م٤مهرة -وـمبٕمتف ُمٓمبٕم٦م اًمتْم٤مُمـ إظمقي، إدارة اًمٓمب٤مقم٦م اعمٜمػمة

 دار  : اًمٜم٤مذ، صالح اًمديـ اًمٜم٤مهل. د: حت٘مٞمؼ، اًمٜمتػ ذم اًمٗمت٤موى ًمٕمكم سمـ احلسلم اًمسٖمدي

 .م1984 –هـ1404، 2ط، سمػموت ًمبٜم٤من/ قمامن إردن  -ُم١مؾمس٦م اًمرؾم٤مًم٦م / اًمٗمرىم٤من 

 قمبد اًمٕمزيز حمٛمد سمـ : ٟمزه٦م إًمب٤مب ذم إًم٘م٤مب ٕمحد سمـ قمكم سمـ طمجر اًمٕمس٘مالين، حت٘مٞمؼ

 . هـ1409اًمري٤مض، : ص٤مًمح اًمسديري، ُمٙمتب٦م اًمرؿمد

  حٛمد سمـ حمٛمد سمـ قمبد اهلل سمـ إدريس احلسٜمل اًمٓم٤مًمبل، عم، ذم اظمؽماق أوم٤مقٟمزه٦م اعمِمت٤مق

 .هـ 1409إومم، : اًمٓمبٕم٦م، قم٤ممل اًمٙمت٥م، سمػموت ، اإلدريزاعمٕمروف سم٤مًمنميػ 

 قمبد اهلل سمـ وٞمػ اهلل اًمرطمٞمكم، ُمٓمبٕم٦م ؾمٗمػم، : ٟمزه٦م اًمٜمٔمر، اسمـ طمجر اًمٕمس٘مالين، ت

 . 3ٟمقر اًمديـ قمؽم، ط. د: وـمبٕم٦م دار اًمّمب٤مح، ت. هـ1422اًمري٤مض، 

 ٟمنم وزارة إوىم٤مف ، ٟمنم اًمبٜمقد قمغم ُمراىمل اًمسٕمقد ًمسٞمدي قمبداهلل سمـ إسمراهٞمؿ اًمِمٜم٘مٞمٓمل

 .واًمِمئقن اإلؾمالُمٞم٦م سم٤معمٖمرب

 قمقاُم٦م، ُم١مؾمس٦م حمٛمد : ٕطم٤مدي٨م اهلداي٦م ًمٕمبداهلل سمـ يقؾمػ اًمزيٚمٕمل، حت٘مٞمؼ ٟمّم٥م اًمراي٦م

 . هـ1428، 1اًمري٤من، سمػموت، ودار اًم٘مبٚم٦م، ضمدة، ط
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 حت٘مٞمؼ أيب اًمقوم٤مء إومٖم٤مين، قم٤ممل : اًمٜمٙم٧م قمغم زي٤مدات اًمزي٤مدات عمحٛمد سمـ أمحد اًمنظمز

 . هـ1406سمػموت، : اًمٙمت٥م

 رسمٞمع سمـ ه٤مدي اعمدظمكم، : ، ٓسمـ طمجر اًمٕمس٘مالين، حت٘مٞمؼاًمٜمٙم٧م قمغم ُم٘مدُم٦م اسمـ اًمّمالح

 . هـ 1404، 1قمامدة اًمبح٨م اًمٕمٚمٛمل سم٤مجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، اعمديٜم٦م اعمٜمقرة، ط

  ،دار اًمٙمت٥م هن٤مي٦م اًمسقل ذم ذح ُمٜمٝم٤مج اًمقصقل إمم قمٚمؿ إصقل ًمٕمبداًمرطمٞمؿ اإلؾمٜمقي

، 1ط، ٛمد إؾمامقمٞمؾؿمٕمب٤من حم. حت٘مٞمؼ د، وـمبٕم٦م دار اسمـ طمزم، .هـ1401، 1اًمٕمٚمٛمٞم٦م، ط

 .هـ1420

 1قمبد اًمٕمٔمٞمؿ اًمدي٥م، دار اعمٜمٝم٤مج، ط. د: هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م ذم دراي٦م اعمذه٥م، اجلقيٜمل، ت ،

 . هـ1428

 ص٤مًمح . د: هن٤مي٦م اًمقصقل ذم دراي٦م اًمقصقل ًمّمٗمل اًمديـ حمٛمد إرُمقي اهلٜمدي، حت٘مٞمؼ

: ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م، اًمٓمبٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م: ؾمٕمد اًمسقيح، ُمٙمتب٦م ٟمزار ُمّمٓمٗمك اًمب٤مز. اًمٞمقؾمػ و د

 . هـ1429

 ـم٤مهر : اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م وإصمر ٕيب اًمسٕم٤مدات اعمب٤مرك سمـ حمٛمد اجلزري، حت٘مٞمؼ

 . هـ1399سمػموت، : أمحد اًمزاوى و حمٛمقد حمٛمد اًمٓمٜم٤مطمل، اعمٙمتب٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م

 ٟمٞمؾ إوـم٤مر، اًمِمقيم٤مين، إدارة اًمٓمب٤مقم٦م اعمٜمػمي٦م . 

 وـمبٕم٦م دار . اهلداي٦م ذح اًمبداي٦م ًمٕمكم سمـ أيب سمٙمر سمـ قمبد اجلٚمٞمؾ اعمرهمٞمٜم٤مين، اعمٙمتب٦م اإلؾمالُمٞم٦م

 . ـمالل يقؾمػ: إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب، ت

  أؾمامء اعم١مًمٗملم وآصم٤مر اعمّمٜمٗملم إلؾمامقمٞمؾ سم٤مؿم٤م اًمبٖمدادي، دار اًمٗمٙمر ذمهدي٦م اًمٕم٤مروملم :

 . سمػموت

  قمبد احلٛمٞمد : اًمديـ قمبد اًمرمحـ اًمسٞمقـمل، حت٘مٞمؼمهع اهلقاُمع ذم ذح مجع اجلقاُمع جلالل

 . ُمٍم: هٜمداوي، اعمٙمتب٦م اًمتقومٞم٘مٞم٦م

 قمبد قمبداهلل سمـ . د: اًمقاوح  ذم أصقل اًمٗم٘مف ًمٕمكم سمـ قم٘مٞمؾ اًمبٖمدادي احلٜمبكم، حت٘مٞمؼ

 . هـ1420: سمػموت، اًمٓمبٕم٦م إومم: اعمحسـ اًمؽميمل، ُم١مؾمس٦م اًمرؾم٤مًم٦م

 أمحد حمٛمد اًمٞمامين، دار اًم٘م٤مهرة. د: ٤مىمل، حت٘مٞمؼاًمقاذم ذم أصقل اًمٗم٘مف حلس٤مم اًمديـ اًمسٖمٜم :



 

 

757 

 

 اًمٗمٝم٤مرس

 

 

  

 .هـ 1423ُمٍم، 

  حمٛمد سم٤ميمريؿ، دار اًمراي٦م ًمٚمٜمنم واًمتقزيع، ( رؾم٤مًم٦م ديمتقراة)وؾمٓمٞم٦م أهؾ اًمسٜم٦م سملم اًمٗمرق

 . هـ1415

 أمحد حمٛمقد إسمراهٞمؿ وحمٛمد حمٛمد شم٤مُمر: اًمقؾمٞمط عمحٛمد سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد اًمٖمزازم، حت٘مٞمؼ ،

 . هـ1417اًم٘م٤مهرة، : دار اًمسالم

 حمٛمد ذيػ حمٛمد . د: اًمقصقل إمم ىمقاقمد إصقل عمحٛمد سمـ قمبد اهلل اًمتٛمرشم٤مر، حت٘مٞمؼ

 .هـ1420: سمػموت، اًمٓمبٕم٦م إومم: ُمّمٓمٗمك، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م

 إطمس٤من قمب٤مس، دار ص٤مدر، سمػموت. د: وومٞم٤مت إقمٞم٤من، اسمـ ظمٚمٙم٤من، ت . 

 ٕمبد اعمٚمؽ سمـ حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ أسمق ُمٜمّمقر اًمثٕم٤مًمبلًم، اًمٕمٍمٛم٦م اًمدهر ذم حم٤مؾمـ أهؾ ٞميت ،

إومم، : اًمٓمبٕم٦م، ًمبٜم٤من/سمػموت -دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، ُمٗمٞمد حمٛمد ىمٛمحٞم٦م. د: اعمح٘مؼ

 .م1983هـ1403
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 اًمٗمٝم٤مرس

 اًمٗمٝمرس اإلمج٤مزم ًمٚمٛمقوققم٤مت

 اًمّمٗمح٦م اعمقوـــــــقع

 12 دراؾم٦م قمـ اعم١مًمػ واًمٙمت٤مب: ٘مسؿ إولاًم

ظَمسـل: اًمٗمّمؾ إول  ْ اًمتٕمريػ سم٤مإلُم٤مم اًمنَّ  13 

ظَمِز : اًمٗمّمؾ اًمث٤مين  ْ  74 اًمتٕمريػ سمٙمت٤مب أصقل اًمنَّ

 122 ٟمص اًمتح٘مٞمؼ: اًم٘مسُؿ اًمث٤مين

 123 سم٤مب اًم٘مٞم٤مس

 198 ومّمؾ ذم سمٞم٤من ُم٤م ٓ سمد ًمٚم٘م٤مئس ُمـ ُمٕمرومتف

 204 ومّمؾ ذم شمٕمٚمٞمؾ إصقل

 217 ومّمؾ ذم ذيمر ذوط اًم٘مٞم٤مس 

 285 ومّمؾ ريمـ اًم٘مٞم٤مس

 337 ومّمؾ طمٙمؿ اًمٕمٚم٦م

 360 ومّمؾ ذم سمٞم٤من اًم٘مٞم٤مس وآؾمتحس٤من

ومّمؾ ذم سمٞم٤من ومس٤مد اًم٘مقل سمجقاز ختّمٞمص اًمٕمٚمؾ 

 اًمنمقمٞم٦م
382 

 401 سم٤مب وضمقه آطمتج٤مج سمام ًمٞمس سمحج٦م ُمٓمٚم٘م٤م

 447 سم٤مب وضمقه آقمؽماض قمغم اًمٕمٚمؾ اعم١مصمرة

 490 سم٤مب اًمؽمضمٞمح

 535 سم٤مب وضمقه آقمؽماض قمغم اًمٕمٚمؾ اًمٓمردي٦م

 589 ومّمؾ آٟم٘مٓم٤مع

 591 سم٤مب أىمس٤مم إطمٙم٤مم وأؾمب٤مهب٤م وقمٚمٚمٝم٤م وذوـمٝم٤م وقمالُم٤مهت٤م



 

 

767 

 

 اًمٗمٝم٤مرس

 اًمّمٗمح٦م اعمقوـــــــقع

 621 إؾمب٤مب: ومّمؾ ذم اًم٘مسؿ اًمث٤مين

 632 ومّمؾ ذم شم٘مسٞمؿ اًمسب٥م

 656 ومّمؾ ذم شم٘مسٞمؿ اًمٕمٚم٦م

 676 ومّمؾ ذم شم٘مسٞمؿ اًمنمط

 699 ومّمؾ ذم شم٘مسٞمؿ اًمٕمالُم٦م

 704 سم٤مب أهٚمٞم٦م أدُمل ًمقضمقب احل٘مقق ًمف وقمٚمٞمف

 724 ذم سمٞم٤من أهٚمٞم٦م إداءومّمؾ 

 758  اًمٗمٝم٤مرس
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 اًمٗمٝم٤مرس

 اًمٗمٝمرس اًمتٗمّمٞمكم ًمٚمٛمقوققم٤مت

 اًمّمٗمح٦م اعمقوـــــقع

 1 اعم٘مدُم٦م

ظَمسـل وأمهٞمتف ْ  3 أؾمب٤مب اظمتٞم٤مر حت٘مٞمؼ يمت٤مب أصقل اًمنَّ

ظَمسـل ْ  3 ـمبٕم٤مت يمت٤مب أصقل اًمنَّ

ظَمسـل ْ  5 شم٘مقيؿ ـمبٕم٤مت يمت٤مب أصقل اًمنَّ

 8 ُمٜمٝم٩م اًمتح٘مٞمؼ

 10 ظمٓم٦م اًمبح٨م

ظَمسـل: اًمٗمّمؾ إول  ْ اًمتٕمريػ سم٤مإلُم٤مم اًمنَّ  13 

ظَمسـل: اعمبح٨م إول  ْ  14 قمٍم اإلُم٤مم  اًمنَّ

 14 احل٤مًم٦م اًمسٞم٤مؾمٞم٦م : اعمٓمٚم٥م إول 

 30 احل٤مًم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م : اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين 

ظَمسـل: اعمبح٨م اًمث٤مين  ْ  36 شمرمج٦م اًمنَّ

 36 اؾمٛمف، وٟمسبف، وُمقًمده: اعمَْٓمَٚم٥م إول 

 38 ٟمِم٠مشمف اًمٕمٚمٛمٞم٦م: اًمث٤مين اعمَْٓمَٚم٥ُم 

 41 ُمذهبــف اًمٗم٘مٝمل: اعمَْٓمَٚم٥ُم اًمث٤مًم٨م 

 43 ؿمٞمقظمف وشمالُمٞمذه: اعمَْٓمَٚم٥ُم اًمراسمع 

 54 آصمـــ٤مره اًمٕمٚمٛمٞم٦م: اعمَْٓمَٚم٥م اخل٤مُمس 

 65 طمٞمـــ٤مشمف اًمٕمٛمٚمٞم٦م: اعمَْٓمَٚم٥ُم اًمس٤مدس 

 66 ُمٙم٤مٟمتف اًمٕمٚمٛمٞم٦م وطمدي٨م اًمٕمٚمامء قمٜمف: اعمَْٓمَٚم٥ُم اًمس٤مسمع 

 69 وومـــــ٤مشمف: اًمث٤مُمـ اعمَْٓمَٚم٥ُم 

ظَمِز : اًمٗمّمؾ اًمث٤مين  ْ  74 اًمتٕمريػ سمٙمت٤مب أصقل اًمنَّ

 75 قمٜمقان اًمٙمت٤مب: اعمبح٨ُم إّول



 

 

767 

 

 اًمٗمٝم٤مرس

 اًمّمٗمح٦م اعمقوـــــقع

 80 صح٦م ٟمسب٦م اًمٙمت٤مب ًمٚمٛم١مًمػ: اعمبح٨ُم اًمث٤مين

 82 ُمّم٤مدر اًمٙمت٤مب: اعمبح٨ُم اًمث٤مًم٨م

 91 ُمٜمٝم٩م اعم١مًمػ: اعمبح٨ُم اًمراسمع

 96 أمهٞم٦م اًمٙمت٤مب: اعمبح٨ُم اخل٤مُمس

 99 شم٘مقيؿ اًمٙمت٤مب: اًمس٤مدس اعمبح٨ُم 

 105 وصػ ٟمسخ اعمخٓمقط : اعمبح٨ُم اًمس٤مسمع 

 110 ٟمامذج ُمـ اًمٜمسخ اخلٓمٞم٦م 

 122 ٟمص اًمتح٘مٞمؼ: اًم٘مسُؿ اًمث٤مين

 123 سم٤مب اًم٘مٞم٤مس

 124 إمج٤مع اًمّمح٤مسم٦م قمغم طمجٞم٦م اًم٘مٞم٤مس

 126 أول ُمـ ىم٤مل سمبٓمالن اًم٘مٞم٤مس

 128 ُمذه٥م داود اًمٔم٤مهري وأصح٤مسمف

 129 ٟمٗمل اًم٘مٞم٤مس ًمبٕمض اًمت٤مسمٕملمرد اعمّمٜمػ قمغم ٟمسب٦م 

 130 أىمس٤مم ٟمٗم٤مة اًم٘مٞم٤مس

 131 طمج٩م ٟمٗم٤مة اًم٘مٞم٤مس ُمـ اًمٙمت٤مب

 134 طمج٩م ٟمٗم٤مة اًم٘مٞم٤مس ُمـ اًمسٜم٦م

 137 احلج٩م اًمٕم٘مٚمٞم٦م ًمٜمٗم٤مة اًم٘مٞم٤مس

 140 ٟمقٌع آظمر ُمـ احلج٩م اًمٕم٘مٚمٞم٦م ًمٚمٜمٗم٤مة

 141 سمٕمض اًمٜمٗم٤مة جيقزون اًمٕمٛمؾ سم٤مًمٕمٚم٦م اعمٜمّمقص٦م

 142 ومقائد ُمٜمع اًم٘مٞم٤مس قمٜمد ٟمٗم٤مشمف

 143 ضمقاب ٟمٗم٤مة اًم٘مٞم٤مس قمغم سمٕمض اإليرادات

 144 ضمقاب اًمٜمٗم٤مة قمغم دًمٞمؾ آقمتب٤مر 



 

 

767 

 

 اًمٗمٝم٤مرس

 اًمّمٗمح٦م اعمقوـــــقع

 145 ضمقاب اًمٜمٗم٤مة قمغم دًمٞمؾ اعمِمقرة

 146 طمج٩م اجلٛمٝمقر إلصمب٤مت اًم٘مٞم٤مس

 146 طمج٩م اجلٛمٝمقر ُمـ اًمٙمت٤مب

 146 إُمر سم٤مٓقمتب٤مر: اًمدًمٞمؾ إول

 147 ُمٕمٜمك آقمتب٤مر ذم اًمٚمٖم٦م

 150 ضمقاب اعمّمٜمػ قمغم اقمؽماض اًمٜمٗم٤مة قمغم اًمتٕمٚمٞمؾ ذم اًمرسم٤م

 155 آي٦م آؾمتٜمب٤مط: اًمدًمٞمؾ اًمث٤مين

 155 شمرضمٞمح اعمّمٜمػ أن اعمراد سم٠موزم إُمر هؿ اًمٕمٚمامء

 157 إيرادات ًمٚمٜمٗم٤مة وضمقاهب٤م

 158 إُمر سم٤مًمرضمقع إمم اًمٙمت٤مب واًمسٜم٦م قمٜمد اًمتٜم٤مزع: اًمدًمٞمؾ اًمث٤مًم٨م

 158 طمج٩م اجلٛمٝمقر ُمـ اًمسٜم٦م

 158 اًم٘مبٚم٦م قمغم اعمْمٛمْم٦م ىمٞم٤مس اًمٜمبل : اًمدًمٞمؾ إول

ىمْم٤مء اًمّمقم قمـ اعمٞم٧م قمغم  ىمٞم٤مس اًمٜمبل : اًمدًمٞمؾ اًمث٤مين

يـ  ىمْم٤مء اًمدَّ
159 

شمٗمريؼ ىمْم٤مء اًمّمقم سمتٗمريؼ  شمِمبٞمف اًمٜمبل : اًمدًمٞمؾ اًمث٤مًم٨م

يـ  ىمْم٤مء اًمدَّ
160 

 160 ًمٓمٝم٤مرة ؾم١مر اهلرة شمٕمٚمٞمؾ اًمٜمبل : اًمدًمٞمؾ اًمراسمع

ٕصح٤مسمف سم٤مٓضمتٝم٤مد سم٤مًمرأي  أُمُر اًمٜمبل : اًمدًمٞمؾ اخل٤مُمس

 قمٜمد قمدم اًمٜمص
161 

  162ٕصح٤مسمف  ُمِم٤مورة اًمٜمبل : اًمدًمٞمؾ اًمس٤مدس

 167 قمغم اًمٕمٛمؾ سم٤مًمرأي ّمح٤مسم٦م اشمٗم٤مق اًم

 167 ذم ُمػماث اجلد ُمع اإلظمقة اظمتالف اًمّمح٤مسم٦م 
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 اًمٗمٝم٤مرس

 اًمّمٗمح٦م اعمقوـــــقع

 168 ذم اًمٕمقل واًمتنميؽ اظمتالف اًمّمح٤مسم٦م 

 169 قمٛمؾ اًمّمح٤مسم٦م سم٤مًمرأي إيراد وضمقاسمف قمغم

 173 اًمرد قمغم ُمـ ـمٕمـ ذم اًمسٚمػ

 174 اًمرد قمغم شم٠مويالت اًمٜمٗم٤مة ًمٕمٛمؾ اًمّمح٤مسم٦م سم٤مًمرأي

 179 اجلقاب قمغم دقمقى اخلّمقص ًمٚمّمح٤مسم٦م ذم اًمٕمٛمؾ سم٤مًمرأي

 187 اًمت٠مُمؾ ذم ُمٕم٤مين اًمٜمص قمغم ٟمققملم

 190 اؾمتّمح٤مب احل٤مل قمٛمٌؾ سم٤مجلٝمؾ

 191 ضمقاب اعمّمٜمػ قمغم سمٕمض أدًم٦م اًمٜمٗم٤مة

 198 ومّمؾ ذم سمٞم٤من ُم٤م ٓ سمد ًمٚم٘م٤مئس ُمـ ُمٕمرومتف

 199 شمٕمريػ اًم٘مٞم٤مس ًمٖم٦م

 شمٗمسػم صٞمٖم٦م اًم٘مٞم٤مس

 شمسٛمٞم٦م اًم٘مٞم٤مس ٟمٔمرا واضمتٝم٤مدا

 ُمٕمٜمك دًٓم٦م اًم٘مٞم٤مس قمغم إطمٙم٤مم

 ومّمؾ ذم شمٕمٚمٞمؾ إصقل

 ُمذاه٥م اًمٕمٚمامء ذم شمٕمٚمٞمؾ إصقل

 طمج٦م اًم٘م٤مئٚملم سم٠من إصقل همػم ُمٕمٚمقًم٦م إٓ سمدًمٞمؾ

 إصقل ُمٕمٚمقًم٦م إٓ إذا ُمٜمع دًمٞمؾ طمج٦م اًم٘م٤مئٚملم سم٠من

 طمج٦م اًم٘مقل اًمث٤مًم٨م اًمذي ٟمسبف اعمّمٜمػ ًمٚمِم٤مومٕمل

 طمج٦م احلٜمٗمٞم٦م ٓؿمؽماط اًمدًمٞمؾ اعمٛمٞمز 

 إصمب٤مت قمٚم٦م اًمقزن ذم اًمٜم٘مديـ

 ُمس٤مًمؽ اًمٕمٚم٦م

 ومّمؾ ذم ذيمر ذوط اًم٘مٞم٤مس

 ذوط اًم٘مٞم٤مس مخس٦م قمٜمد اعمّمٜمػ

 شمٕمٚمٞمالت اعمّمٜمػ ًمنموط اًم٘مٞم٤مس

ٓ يٙمقن إصؾ أُمثٚم٦م قمغم اًمنمط إول وهق أن 

199 

 204 ومّمؾ ذم شمٕمٚمٞمؾ إصقل

 204 اظمتالف اًمٕمٚمامء ذم شمٕمٚمٞمؾ إصقل

 205 ُمذه٥م احلٜمٗمٞم٦م ذم شمٕمٚمٞمؾ إصقل

 205 طمج٦م اًم٘م٤مئٚملم سم٠مهن٤م همػم ُمٕمٚمقًم٦م إٓ سمدًمٞمؾ

 206 طمج٦م اًم٘م٤مئٚملم سم٠مهن٤م ُمٕمٚمقًم٦م إٓ إذا ُمٜمع دًمٞمؾ

 208 طمج٦م اًمِم٤مومٕمل

 209 طمج٦م إطمٜم٤مف

 212 إصمب٤مت قمٚم٦م اًمقزن ذم اًمٜم٘مديـ

 215 ـمرق شمٕمٚمٞمؾ اًمٜمص

 217 ومّمؾ ذم ذيمر ذط اًم٘مٞم٤مس

 217 ذوط اًم٘مٞم٤مس مخس٦م

 222 شمٓمبٞم٘م٤مت قمغم اًمنمط إول



 

 

765 

 

 اًمٗمٝم٤مرس

 اًمّمٗمح٦م اعمقوـــــقع

 228 شمٓمبٞم٘م٤مت قمغم اًمنمط اًمث٤مين

 236 شمٓمبٞم٘م٤مت قمغم اًمنمط اًمث٤مًم٨م

 236 اًم٘مٞم٤مس ذم اًمٚمٖم٤مت

 244 اخلالف ذم اًمتٕمٚمٞمؾ سم٤مًمٕمٚم٦م اًم٘م٤مسة

 249 شمٕمٚمٞمؾ إصؾ ًمتٕمدي٦م طمٙمٛمف إمم ُمقوٍع اًمٜمصُمس٠مًم٦م 

 251 سمٞم٤من مجٚم٦م ُمـ اًمنمط اًمث٤مًم٨م

 254 سمٞم٤من مجٚم٦م أظمرى ُمـ اًمنمط اًمث٤مًم٨م

 256 ُمس٠مًم٦م إصمب٤مت اًمٙمٗم٤مرات سم٤مًم٘مٞم٤مس

 260 سمٞم٤من مجٚم٦م أظمرى ُمـ اًمنمط اًمث٤مًم٨م

 261 سمٞم٤من اًمنمط اًمراسمع وشمٓمبٞم٘م٤مشمف

 265 إيرادات قمغم احلٜمٗمٞم٦م سمٛمخ٤مًمٗمتٝمؿ اًمنمط اًمراسمع

 267 ضمقاب اإليرادات

 273 شمٓمبٞم٘م٤مت قمغم اًمنمط اخل٤مُمس

 276 ُمس٠مًم٦م اىمتْم٤مء اًمٜمٝمل ًمٚمٗمس٤مد

 285 ومّمؾ ريمـ اًم٘مٞم٤مس

 285 شمٕمريػ ريمـ اًم٘مٞم٤مس

 286 شم٘مسٞمؿ اًمٕمٚم٦م سم٤مقمتب٤مر اًمٚمزوم وهمػمه

 286 (هـ)اًمتٕمٚمٞمؾ سم٤مٓؾمؿ 

 287 اًمتٕمٚمٞمؾ سم٤محلٙمؿ

 288 اًمٕمٚم٦م اعمٗمردة واًمٕمٚم٦م اعمريمب٦م

 289 اعمريمب٦مذط اًمٕمٚم٦م 

 289 اًمٕمٚم٦م اعمٜمّمقص٦م واًمٕمٚم٦م اعمستٜمبٓم٦م

 289 أُمثٚم٦م اًمٕمٚم٦م اعمستٜمبٓم٦م

 292 أُمثٚم٦م قمغم اًمتٕمٚمٞمؾ سم٤محلٙمؿ



 

 

766 

 

 اًمٗمٝم٤مرس

 اًمّمٗمح٦م اعمقوـــــقع

 293 ٓ ظمالف أن مجٞمع أوص٤مف اًمٜمص ٓ شمٙمقن قمٚم٦م

 294 اؿمؽماط اًمدًمٞمؾ إلصمب٤مت اًمٕمٚم٦م

 294 اظمتالف اًمٕمٚمامء ذم دًمٞمؾ صح٦م اًمٕمٚم٦م

 296 آظمتالف ذم شمٗمسػم آـمراد

 298 صح٦م اًمٕمٚم٦م قمٜمد اعمّمٜمػ دًمٞمؾ

 299 آشمٗم٤مق قمغم أن صالطمٞم٦م اًمٕمٚم٦م سم٤معمالئٛم٦م

 299 ُمٕمٜمك اعمالئٛم٦م

 299 اخلالف ذم شمٗمسػم قمداًم٦م اًمقصػ

طمج٦م اًمٗمريؼ إول ُمـ أهؾ اًمٓمرد ذم ضمٕمؾ اًمٓمرد دًمٞمؾ 

 صح٦م اًمٕمٚم٦م
302 

 303 طمج٦م اًمٗمريؼ اًمث٤مين واًمث٤مًم٨م ُمـ أهؾ اًمٓمرد

 305 اًمٓمردضمقاب أهؾ اًمٗم٘مف قمغم أهؾ 

 306 اًمدًمٞمؾ قمغم سمٓمالن اًمدوران

 307 اجلقاب قمغم اؿمؽماط ىمٞم٤مم اعمٜمّمقص ذم احل٤مًملم وٓ طمٙمؿ ًمف

 309 اإلمج٤مع ُمـ ـمرق ُمٕمروم٦م اًمٕمٚم٦م

 312 اًمدًمٞمؾ قمغم قمدم صح٦م آؾمتالل سم٤مًمٕمٙمس ًمّمح٦م اًمٕمٚم٦م

اًمدًمٞمؾ قمغم  أن وضمقد احلٙمؿ قمٜمد قمدم اًمٕمٚم٦م ٓ يٙمقن دًمٞمؾ 

 ومس٤مده٤م
312 

ضمٕمؾ اإلظم٤مًم٦م دًمٞمؾ صح٦م اًمٕمٚم٦م وُمٜم٤مىمِم٦م اعمّمٜمػ طمج٦م ُمـ 

 هلؿ
315 

 320 ـمري٘م٦م احلٜمٗمٞم٦م ذم إصمب٤مت صح٦م اًمٕمٚم٦م

  324آؾمتدٓل سم٤مًمت٠مصمػم ُمقاومٌؼ ًمٚمٕمٚمؾ اعمٜم٘مقًم٦م قمـ رؾمقل اهلل 



 

 

768 

 

 اًمٗمٝم٤مرس

 اًمّمٗمح٦م اعمقوـــــقع

 واًمّمح٤مسم٦م واًمسٚمػ 

 330 شمٓمبٞم٘م٤مت قمغم شمٕمٚمٞمؾ احلٜمٗمٞم٦م سم٤مًمقصػ اعم١مصمر

 337 ومّمؾ طمٙمؿ اًمٕمٚم٦م

 337 اًمتٕمدي٦م طمٙمؿ اًمٕمٚم٦م قمٜمد احلٜمٗمٞم٦م هق

 337 طمٙمؿ اًمٕمٚم٦م قمٜمد اًمِم٤مومٕمٞم٦م هق شمٕمٚمؼ احلٙمؿ هب٤م

 338 طمج٦م اًمِم٤مومٕمل ذم اًمتٕمٚمٞمؾ سم٤مًمٕمٚم٦م اًم٘م٤مسة

 339 ضمقاب اعمّمٜمػ قمغم طمج٦م اًمِم٤مومٕمل

 340 ُم٤م يتٙمٚمؿ اًمٜم٤مس ومٞمف قمغم ؾمبٞمؾ اعم٘م٤ميس٦م أرسمٕم٦م أىمس٤مم

 342 إؾمب٤مب واًمنموط ٓ شمثب٧م سم٤مًم٘مٞم٤مس 

 346 (اًمسب٥م)سمٞم٤من صٗم٦م اعمقضم٥م ًمٚمحٙمؿ 

 347 سمٞم٤من اًمنمط وآظمتالف ومٞمف

 353 سمٞم٤من صٗم٦م اًمنمط وآظمتالف ومٞمٝم٤م

 353 سمٞم٤من احلٙمؿ وآظمتالف ومٞمف

 355 سمٞم٤من صٗم٦م احلٙمؿ وآظمتالف ومٞمٝم٤م

سمٞم٤من اًم٘مسؿ اًمراسمع وهق شمٕمٚمٞمؾ احلٙمؿ اعمتٗمؼ قمغم ُمنموقمٞمتف وقمٚمتف 

 ُمٕمٚمقُم٦م
357 

 360 ومّمؾ ذم سمٞم٤من اًم٘مٞم٤مس وآؾمتحس٤من

 360 قمغم ُمـ ـمٕمـ قمغم احلٜمٗمٞم٦م ًمؽميمٝمؿ اًم٘مٞم٤مس سم٤مٓؾمتحس٤مناًمرد 

 362 شمٕمريػ آؾمتحس٤من ًمٖم٦م

 362 آؾمتحس٤من ذم آصٓمالح ٟمققم٤من

 363 شمٕمريػ آؾمتحس٤من اصٓمالطم٤مً 

 365رد اعمّمٜمػ قمغم اًمبزدوي ذم دمقيزه اًمٕمٛمؾ سم٤مًم٘مٞم٤مس ذم ُمقوع 



 

 

767 

 

 اًمٗمٝم٤مرس

 اًمّمٗمح٦م اعمقوـــــقع

 آؾمتحس٤من 

 368 أىمس٤مم آؾمتحس٤من

 368 آؾمتحس٤من سم٤مًمٜمص

 369 آؾمتحس٤من سم٤مإلمج٤مع

 370 آؾمتحس٤من سم٤مًمرضورة

 371 اًم٘مٞم٤مس ٟمققم٤من

 371 آؾمتحس٤من ٟمققم٤من

 371 اًمؽمضمٞمح سملم اًم٘مٞم٤مس وآؾمتحس٤من يٙمقن سم٘مقة إصمر

 373 سمٞم٤من آؾمتحس٤من اًمذي ُيؽمك خلٗم٤مء ومس٤مده

آؾمتحس٤من سم٤مًمٜمص واإلمج٤مع ٓ يتٕمدى وآؾمتحس٤من 

 سم٤مًم٘مٞم٤مس اخلٗمل يتٕمدى
376 

 377 شمٓمبٞم٘م٤مت قمغم شمٕمدي٦م آؾمتحس٤من سم٤مًم٘مٞم٤مس اخلٗمل

 381 اًمٗمرق سملم آؾمتحس٤من واًمٜم٘مض

 382 ومّمؾ ذم سمٞم٤من ومس٤مد اًم٘مقل سمجقاز ختّمٞمص اًمٕمٚمؾ اًمنمقمٞم٦م

 382 سمٕمض احلٜمٗمٞم٦م جيقزون ختّمٞمص اًمٕمٚم٦م

 383 صقرة ختّمٞمص اًمٕمٚم٦م

 384 أدًم٦م اًم٘م٤مئٚملم سمتخّمٞمص اًمٕمٚم٦م 

 386 أىمس٤مم اعمقاٟمع

 387 واًم٘م٤مئٚملم سمٛمٜمع اًمتخّمٞمص ذم اًمٕمٚم٦مأدًم٦م اعمّمٜمػ 

 401 سم٤مب وضمقه آطمتج٤مج سمام ًمٞمس سمحج٦م ُمٓمٚم٘م٤م

 402 آطمتج٤مج سمال دًمٞمؾ واظمتالف اًمٕمٚمامء ومٞمف



 

 

767 

 

 اًمٗمٝم٤مرس

 اًمّمٗمح٦م اعمقوـــــقع

ُمذه٥م مجٝمقر احلٜمٗمٞم٦م قمدم آطمتج٤مج سمال دًمٞمؾ ُمٓمٚم٘م٤ًم ومٞمام سملم 

 اًمٕمب٤مد
403 

طمج٦م ًمٚمٜم٤مذم ٓ ( ٓ دًمٞمؾ)أدًم٦م اًمٗمريؼ إول وهؿ اًم٘م٤مئٚمقن سم٠من 

 ًمٚمٛمثب٧م
403 

 406 رد اعمّمٜمػ قمغم اًمٗمريؼ إول

 411 طمج٦م داومٕم٦ٌم ٓ ُمقضمب٦م( ٓ دًمٞمؾ)طمج٦م اًمٗمريؼ اًمث٤مين اًم٘م٤مئٚمقن سم٠من 

 412 طمج٦م اًمٗمريؼ اًمث٤مًم٨م وىمد ٟمسبف اعمّمٜمػ ًمٚمِم٤مومٕمل

رد اعمّمٜمػ قمغم اًمِم٤مومٕمل واًمتٓمبٞمؼ قمغم ُمس٠مًم٦م اًمّمٚمح قمغم 

 اإلٟمٙم٤مر
414 

 415 سمال دًمٞمؾخترجي٤مت قمغم ُمذه٥م احلٜمٗمٞم٦م ذم قمدم آطمتج٤مج 

ُمس٤مئؾ ظمالومٞم٦م سملم احلٜمٗمٞم٦م واًمِم٤مومٕمٞم٦م ُمبٜمٞم٦م قمغم اخلالف ذم 

 هذا إصؾ
418 

 422 ومّمؾ اؾمتّمح٤مب احل٤مل

 422 (ه٤مُمش)شمٕمريػ آؾمتّمح٤مب ًمٖم٦م واصٓمالطم٤ًم 

 423 شمٓمبٞم٘م٤مت قمغم آؾمتّمح٤مب

 425 أىمس٤مم اؾمتّمح٤مب احل٤مل وطمٙمؿ يمؾ ىمسٍؿ ُمٜمٝم٤م

 427 شمٕمريػ آؾمتّمح٤مب قمٜمد اعمّمٜمػ

 430 آؾمتدٓل سمتٕم٤مرض إؿمب٤مهومّمؾ 

 430 (ه٤مُمش)اعمراد سمتٕم٤مرض إؿمب٤مه 

 430 ُمث٤مل آؾمتدٓل سمتٕم٤مرض إؿمب٤مه

 430 رد اعمّمٜمػ قمغم ُمـ يستدل سمتٕم٤مرض إؿمب٤مه

 432 ومّمؾ آطمتج٤مج سم٤مٓـمراد قمغم صح٦م اًمٕمٚم٦م



 

 

787 

 

 اًمٗمٝم٤مرس

 اًمّمٗمح٦م اعمقوـــــقع

 432 شمٕمريػ آـمراد قمٜمد اعمّمٜمػ

 433 أٟمقاع اًمٓمردي٤مت اًمٗم٤مؾمدة

 433 قمغم أٟمقاع اًمٓمردي٤مت اًمٗم٤مؾمدة أُمثٚم٦م ُمـ اًمٗمروع

 439 إيرادات قمغم احلٜمٗمٞم٦م 

 440 ضمقاب اإليرادات

 442 ومّمؾ آطمتج٤مج سم٤مًمسؼم واًمت٘مسٞمؿ إلصمب٤مت صح٦م اًمٕمٚم٦م

 442 (ه٤مُمش)شمٕمريٗمف وُمذاه٥م اًمٕمٚمامء ذم طمجٞمتف 

 443 ُمذه٥م اجلّم٤مص شمّمحٞمح اًمٕمٚم٦م سم٤مًمسؼم واًمت٘مسٞمؿ

 444 إلصمب٤مت اًمٕمٚم٦مرد اعمّمٜمػ قمغم ُمـ حيت٩م سم٤مًمسؼم واًمت٘مسٞمؿ 

 447 سم٤مب وضمقه آقمؽماض قمغم اًمٕمٚمؾ اعم١مصمرة

 448 آقمؽماو٤مت اًمٗم٤مؾمدة قمغم اًمٕمٚمؾ اعم١مصمرة أرسمٕم٦م

 450 آقمؽماو٤مت اًمّمحٞمح٦م قمغم اًمٕمٚمؾ اعم١مصمرة أرسمٕم٦م

 451 اعمٜم٤مىمْم٦م ٓ شمرد قمغم اًمٕمٚمؾ اعم١مصمرة

 452 سمٞم٤من ومس٤مد آقمؽماض سمٗمس٤مد اًمقوع

 452 اًمت٠مصمػمسمٞم٤من ومس٤مد آقمؽماض سمٕمدم 

 453 سمٞم٤من ومس٤مد آقمؽماض سم٤معمٗم٤مرىم٦م

 456 ومّمؾ اعمامٟمٕم٦م وهل أول آقمؽماو٤مت اًمّمحٞمح٦م

 456 اعمامٟمٕم٦م أصؾ آقمؽماو٤مت قمغم اًمٕمٚم٦م اعم١مصمرة

 457 أٟمقاع اعمامٟمٕم٦م

 457 ُمث٤مل اعمامٟمٕم٦م ذم ٟمٗمس اًمٕمٚم٦م

 458 ُمث٤مل اعمامٟمٕم٦م ذم اًمقصػ

 459 ُمث٤مل اعمامٟمٕم٦م ذم ذط اًمٕمٚم٦م
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 اًمٗمٝم٤مرس

 اًمّمٗمح٦م اعمقوـــــقع

 460 اعمامٟمٕم٦م ذم ُمٕمٜمك اًمٕمٚم٦مُمث٤مل 

ومّمؾ اًم٘مٚم٥م واًمٕمٙمس ومه٤م اًمٜمققم٤من اًمث٤مين واًمث٤مًم٨م ُمـ 

 آقمؽماو٤مت اًمّمحٞمح٦م قمغم اًمٕمٚمؾ اعم١مصمرة
462 

 462 شمٕمريػ اًم٘مٚم٥م ًمٖم٦م

 462 ىمٚم٥م اًمٕمٚم٦م ٟمققم٤من

 462 أُمثٚم٦م شمٓمبٞم٘مٞم٦م قمغم ىمٚم٥م اعمٕمٚمقل قمٚم٦م واًمٕمٚم٦م ُمٕمٚمقًٓ 

 463 ـمريؼ اعمخٚمص ُمـ هذا اًم٘مٚم٥م

 466 ُمـ أٟمقاع ىمٚم٥م اًمٕمٚم٦م اًمٜمقع اًمث٤مين

 467 شمٓمبٞم٘م٤مت قمغم اًمٜمقع اًمث٤مين ُمـ اًم٘مٚم٥م

 469 شمٕمريػ اًمٕمٙمس ًمٖم٦م

 469 قمٙمس اًمٕمٚم٦م ٟمققم٤من

 469 إول ُمـ ٟمققمل اًمٕمٙمس

 470 اًمث٤مين ُمـ ٟمققمل اًمٕمٙمس

 470 شمٓمبٞم٘م٤مت قمغم اًمٜمقع اًمث٤مين

 471 اظمتٞم٤مر اعمّمٜمػ أن اًمٕمٙمس ؾم١ماٌل وٕمٞمػ

آقمؽماو٤مت اًمّمحٞمح٦م قمغم ومّمؾ اعمٕم٤مرو٦م وهل  اًمراسمع ُمـ 

 اًمٕمٚمؾ اعم١مصمرة
472 

 472 اعمٕم٤مرو٦م ٟمققم٤من

 472 اعمٕم٤مرو٦م ذم طمٙمؿ اًمٗمرع وهق قمغم مخس٦م أوضمف: اًمٜمقع إول

 472 اعمٕم٤مرو٦م ذم قمٚم٦م إصؾ وهق قمغم صمالصم٦م أوضمف: اًمٜمقع اًمث٤مين

 473 شمٓمبٞم٘م٤مت قمغم أوضمف اعمٕم٤مرو٦م ذم طمٙمؿ اًمٗمرع

 477 إصؾسمٞم٤من ومس٤مد وضمقه اعمٕم٤مرو٦م ذم قمٚم٦م 
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 اًمٗمٝم٤مرس

 اًمّمٗمح٦م اعمقوـــــقع

 478 رد اعمّمٜمػ قمغم ُمـ اؾمتحسـ اعمٕم٤مرو٦م ذم قمٚم٦م إصؾ

 482 ومّمؾ ذم وضمقه دومع اعمٜم٤مىمْم٦م

 482 اعمٜم٤مىمْم٦م شمرد قمغم اًمٕمٚمؾ اًمٓمردي٦م

 482 يمٞمٗمٞم٦م دومع اعمجٞم٥م ًمس١مال اًمٜم٘مض

 482 وضمقه اًمدومع أرسمٕم٦م

 483 شمٓمبٞم٘م٤مت قمغم اًمقضمف إول ُمـ اًمدومع

 484 سمٛمٕمٜمك اًمقصػ اعم١مصمر شمٓمبٞم٘م٤مت قمغم اًمقضمف اًمث٤مين وهق اًمدومع

 486 شمٓمبٞم٘م٤مت قمغم اًمقضمف اًمث٤مًم٨م وهق اًمدومع سم٤محلٙمؿ

شمٓمبٞم٘م٤مت قمغم اًمقضمف اًمراسمع وهق اًمدومع سم٤مًمٖمرض اعمٓمٚمقب 

 سم٤مًمتٕمٚمٞمؾ
487 

 490 سم٤مب اًمؽمضمٞمح

 491 شمٕمريػ اًمؽمضمٞمح ًمٖم٦م

 492 شمٕمريػ اًمؽمضمٞمح اصٓمالطم٤مً 

 وقمٙمسف، ُم٤م يّمٚمح قمٚم٦ًم ًمٚمحٙمؿ اسمتداًء ٓ يّمٚمح ًمٚمؽمضمٞمح سمف

 يّمٚمح
493 

 493 شمٓمبٞم٘م٤مت قمغم ُم٤م ٓ يّمٚمح ًمٚمؽمضمٞمح سمف

 496 شمٓمبٞم٘م٤مت قمغم ُم٤م يّمٚمح ًمٚمؽمضمٞمح سمف

 502 ُم٤م ي٘مع سمف اًمؽمضمٞمح: ومّمؾ

 502 ُم٤م ي٘مع سمف اًمؽمضمٞمح أرسمٕم٦م أٟمقاع

 502 اًمؽمضمٞمح سم٘مقة إصمر : شمٓمبٞم٘م٤مت قمغم إول

 515 اًمؽمضمٞمح سم٘مقة صمب٤مت احلٙمؿ اعمِمٝمقد سمف: اًمٜمقع اًمث٤مين

 515 شمٓمبٞم٘م٤مت قمغم اًمٜمقع اًمث٤مين 
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 اًمٗمٝم٤مرس

 اًمّمٗمح٦م اعمقوـــــقع

 520 اًمؽمضمٞمح سمٙمثرة إصقل: اًمٜمقع اًمث٤مًم٨م

 520 (ه٤مُمش)ُمٕمٜمك اًمؽمضمٞمح سمٙمثرة إصقل وطمٙمٛمف 

 521 اًمؽمضمٞمح سم٤مًمٕمٙمس وهق أوٕمٗمٝم٤م: اًمٜمقع اًمراسمع

 521 شمٓمبٞم٘م٤مت قمغم اًمؽمضمٞمح سم٤مًمٕمٙمس

 524 اعمخٚمص ُمـ اًمتٕم٤مرض ذم دًمٞمؾ اًمؽمضمٞمح: ومّمؾ

 524 ذم اًمذات قمغم اعمٕمٜمك اًمذي هق ذم احل٤ملشمرضمٞمح اعمٕمٜمك اًم٘م٤مئؿ 

 525 شمٓمبٞم٘م٤مت قمغم شمرضمٞمح ُمٕمٜمك اًمذات قمغم احل٤مل

 530 اًمؽمضمٞمح٤مت اًمٗم٤مؾمدة أرسمٕم٦م أٟمقاع: ومّمؾ

 530 سم٘مٞم٤مٍس آظمرشمرضمٞمح ىمٞم٤مٍس : إول

 530 شمرضمٞمح أطمد اًم٘مٞم٤مؾملم سم٤مخلؼم وم٤مؾمد

 531 اًمؽمضمٞمح سمٙمثرة إؿمب٤مه: اًمث٤مين

 532 اًمٕمٚم٦ماًمؽمضمٞمح سمٕمٛمقم : اًمث٤مًم٨م

 533 اًمؽمضمٞمح سم٘مٚم٦م إوص٤مف: اًمراسمع

 535 سم٤مب وضمقه آقمؽماض قمغم اًمٕمٚمؾ اًمٓمردي٦م

 536 أوضمف آقمؽماض قمغم اًمٕمٚمؾ اًمٓمردي٦م أرسمٕم٦م

 536 اًم٘مقل سمٛمقضم٥م اًمٕمٚم٦م: اًمقضمف إول

 536 شمٕمريػ ُمقضم٥م اًمٕمٚم٦م

 537 شمٓمبٞم٘م٤مت قمغم اًم٘مقل سمٛمقضم٥م اًمٕمٚم٦م

ُمـ وضمقه آقمؽماو٤مت قمغم وهل اًمقضمف اًمث٤مين ومّمؾ ذم اعمامٟمٕم٦م 

  اًمٕمٚمؾ اًمٓمردي٦م
545 

 545 آقمؽماض سم٤معمامٟمٕم٦م قمغم أرسمٕم٦م أوضمف

 545 أُمثٚم٦م قمغم اعمامٟمٕم٦م سم٤مًمقصػ
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 اًمٗمٝم٤مرس

 اًمّمٗمح٦م اعمقوـــــقع

 546 أُمثٚم٦م اعمامٟمٕم٦م ذم صالطمٞم٦م اًمقصػ سم٤محلٙمؿ

 550 شمٓمبٞم٘م٤مت قمغم اعمامٟمٕم٦م ذم احلٙمؿ

 559 شمٓمبٞم٘م٤مت قمغم اعمامٟمٕم٦م ذم إو٤موم٦م احلٙمؿ إمم اًمقصػ

وهق اًمقضمف اًمث٤مًم٨م ُمـ آقمؽماو٤مت  ومس٤مد اًمقوعذم سمٞم٤من : ومّمؾ

 قمغم اًمٕمٚمؾ اًمٓمردي٦م
561 

 561 ومس٤مد اًمقوع ُم٘مدم قمغم اًمٜم٘مض

 562 شمٓمبٞم٘م٤مت قمغم ومس٤مد اًمقوع

وهل اًمقضمف اًمراسمع ُمـ وضمقه آقمؽماض قمغم اًمٕمٚمؾ  ومّمؾ اعمٜم٤مىمْم٦م

 اًمٓمردي٦م
575 

 575 اًمدومع سم٤معمٜم٤مىمْم٦م يٚمجئ أصح٤مب اًمٓمرد إمم آطمتج٤مج سم٤مًمت٠مصمػم

 576 شمٓمبٞم٘م٤مت قمغم اًمدومع سم٤معمٜم٤مىمْم٦م

 583  ومّمؾ ذم سمٞم٤من آٟمت٘م٤مل

 583 آٟمت٘م٤مل قمغم أرسمٕم٦م أوضمف واًمثالصم٦م إومم ُمست٘مٞمٛم٦م

شمٓمبٞم٘م٤مت قمغم إول وهق آٟمت٘م٤مل ُمـ قمٚم٦م إمم قمٚم٦م إلصمب٤مت إُومم 

 هب٤م
583 

شمٓمبٞم٘م٤مت قمغم اًمث٤مين وهق آٟمت٘م٤مل ُمـ طمٙمؿ إمم طمٙمؿ إلصمب٤مشمف 

 سم٤مًمٕمٚم٦م إومم
585 

آٟمت٘م٤مل ُمـ طمٙمؿ إمم طمٙمؿ آظمر إلصمب٤مشمف سمٕمٚم٦م : اًمقضمف اًمث٤مًم٨م

 أظمرى
585 

آٟمت٘م٤مل ُمـ قمٚم٦م إمم قمٚم٦م أظمرى إلصمب٤مت احلٙمؿ : اًمقضمف اًمراسمع

 إول
586 

 586 اخلالف ذم هذا اًمقضمف

 587 اعمذه٥م اًمّمحٞمح قمٜمد قم٤مُم٦م اًمٗم٘مٝم٤مء أن هذا اًمٜمقع ُمـ آٟم٘مٓم٤مع 
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 اًمٗمٝم٤مرس

 اًمّمٗمح٦م اعمقوـــــقع

 589 ومّمؾ آٟم٘مٓم٤مع

 589 أرسمٕم٦موضمقه آٟم٘مٓم٤مع 

 589 اًمسٙمقت: إول

 589 ضمحد ُم٤م ُيٕمٚمؿ ْضورة: اًمث٤مين

 589 اعمٜمع سمٕمد اًمتسٚمٞمؿ: اًمث٤مًم٨م

 590 قمجز اعمٕمٚمؾ قمـ شمّمحٞمح اًمٕمٚم٦م: اًمراسمع

 591 سم٤مب أىمس٤مم إطمٙم٤مم وأؾمب٤مهب٤م وقمٚمٚمٝم٤م وذوـمٝم٤م وقمالُم٤مهت٤م

 592 سمٞم٤من أىمس٤مم إطمٙم٤مم وهل أرسمٕم٦م

 593 وهل صمامٟمٞم٦م أٟمقاعطم٘مقق اهلل شمٕم٤ممم اخل٤مًمّم٦م  :ٕولا

 593 اًمٕمب٤مدات اعمحْم٦م

 599 قمب٤مدات ومٞمٝم٤م ُمٕمٜمك اعم١مٟم٦م

 599 ُم١مٟم٦م ومٞمٝم٤م ُمٕمٜمك اًمٕمب٤مدة

 601 طم٘مقق اهلل اًم٘م٤مئٛم٦م سمٜمٗمسٝم٤م

 605 اًمٕم٘مقسم٤مت اعمحْم٦م

 605 اًمٕم٘مقسم٤مت اًم٘م٤مسة

 606 إطمٙم٤مم اًمدائرة سملم اًمٕمب٤مدة واًمٕم٘مقسم٦م

 608 ُم١مٟم٦م ومٞمٝم٤م ُمٕمٜمك اًمٕم٘مقسم٦م

 610 جيتٛمع ومٞمف احل٘م٤من وطمؼ اهلل أهمٚم٥مُم٤م : اًمث٤مين

 611 ُم٤م جيتٛمع ومٞمف احل٘م٤من وطمؼ اًمٕمب٤مد أهمٚم٥م: اًمث٤مًم٨م

 611 ُم٤م يٙمقن حمض طمؼ اًمٕمب٤مد: اًمراسمع

 612 اخلٚمػ جي٥م سمام جي٥م سمف إصؾ

 621 إؾمب٤مب: ومّمؾ ذم اًم٘مسؿ اًمث٤مين

 621 شمٕمريػ اًمسب٥م ًمٖم٦م
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 اًمٗمٝم٤مرس

 اًمّمٗمح٦م اعمقوـــــقع

 622 شمٕمريػ اًمسب٥م اصٓمالطم٤مً 

 623 شمٕمريػ اًمٕمٚم٦م ًمٖم٦م

 624 شمٕمريػ اًمٕمٚم٦م اصٓمالطم٤مً 

 626 سمٕمض اًمتسٛمٞم٤مت اًمتل شمٓمٚمؼ قمغم اًمٕمٚم٦م

 627 شمٕمريػ اًمنمط ًمٖم٦م

 628 شمٕمريػ اًمنمط اصٓمالطم٤مً 

 629 ىمد ُي٘م٤مم اًمنمط ُم٘م٤مم اًمسب٥م ذم طمٙمؿ اًمْمامن

 630 شمٕمريػ اًمٕمالُم٦م ًمٖم٦م

 631 شمٕمريػ اًمٕمالُم٦م اصٓمالطم٤مً 

 632 ومّمؾ ذم شم٘مسٞمؿ اًمسب٥م

 632 أرسمٕم٦م أٟمقاعأؾمب٤مب إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م 

 633 أُمثٚمتف وشمٓمبٞم٘م٤مشمف -اًمسب٥م اعمج٤مزي: إول

 639 اًمسب٥م اعمحض: اًمث٤مين

 639 شمٕمريػ اًمسب٥م اعمحض 

 640 شمٓمبٞم٘م٤مت قمغم اًمسب٥م اعمحض 

 649 مم٤م هق ذم ُمٕمٜمك اًمسب٥م اعمحض

 652 شمٓمبٞم٘م٤مشمف -اًمسب٥م اًمذي هق ذم ُمٕمٜمك اًمٕمٚم٦م: اًمث٤مًم٨م

 654 شمٓمبٞم٘م٤مشمف -اًمسب٥م اًمذي ًمف ؿمبٝم٦م اًمٕمٚم٦م: اًمراسمع

 656 ومّمؾ ذم شم٘مسٞمؿ اًمٕمٚم٦م

 656 اًمٕمٚم٦م ؾمت٦م أٟمقاع

 657 أُمثٚمتٝم٤م –اًمٕمٚم٦م احل٘مٞم٘مٞم٦م : إول
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 اًمٗمٝم٤مرس

 اًمّمٗمح٦م اعمقوـــــقع

 658 اظمتالف قمٚمامء احلٜمٗمٞم٦م ذم وشم٘مدم أو شم٠مظمر اًمٕمٚم٦م قمغم احلٙمؿ

 659 شمرضمٞمح اعمّمٜمػ ًمٕمدم ضمقاز شم٠مظمر احلٙمؿ قمـ اًمٕمٚم٦م

 659 اًمٕمٚم٦م اؾماًم ٓ ُمٕمٜمك وٓ طمٙمام: اًمث٤مين

 660 شمٓمبٞم٘م٤مهت٤م -اًمٕمٚم٦م اؾماًم وُمٕمٜمك ٓ طمٙمام: اًمث٤مًم٨م

 663 شمٓمبٞم٘م٤مهت٤م -اًمٕمٚم٦م اًمتل شمِمبف اًمسب٥م: اًمراسمع

 670 شمٕمريٗمٝم٤م وأُمثٚمتٝم٤م -اًمٕمٚم٦م ُمٕمٜمك وطمٙماًم ٓ اؾمامً : اخل٤مُمس

 671 شمٓمبٞم٘م٤مهت٤م -اًمٕمٚم٦م اؾماًم وطمٙماًم ٓ ُمٕمٜمك: اًمس٤مدس

 674 ذم إىم٤مُم٦م اًمدًمٞمؾ ُم٘م٤مم اعمدًمقل صمالصم٦م أوضمف ُمـ اًمٗم٘مف

 676 ذم شم٘مسٞمؿ اًمنمطومّمؾ 

 676 أىمس٤مم اًمنمط ؾمت٦م

 676 شمٕمريٗمف وشمٓمبٞم٘م٤مشمف -اًمنمط اعمحض: إول

ذم اًم٘مرآن قمغم  اقمؽماض اعمّمٜمػ قمغم ُمـ ي٘مقل سمقضمقد ذطٍ 

 ؾمبٞمؾ اًمٕم٤مدة
678 

 680 سمٞم٤من دًٓم٦م اًمنمط

 681 شمٓمبٞم٘م٤مشمف –اًمنمط اًمذي هق ذم طمٙمؿ اًمٕمٚم٦م : اًمث٤مين

 683 شمٕمريٗمف -اًمنمط اًمذي يِمبف اًمٕمٚم٦م: اًمث٤مًم٨م

 683 شمٓمبٞم٘م٤مت قمغم اًمنمط اًمث٤مًم٨م

 686 شمٕمريٗمف وشمٓمبٞم٘م٤مشمف -اًمنمط اًمذي هق ذم ُمٕمٜمك اًمسب٥م: اًمراسمع

 692 شمٓمبٞم٘م٤مشمف -(اعمج٤مزي)اًمنمط اؾماًم ٓ طمٙماًم : اخل٤مُمس

 693 شمٓمبٞم٘م٤مشمف -اًمنمط اًمذي هق قمالُم٦م: اًمس٤مدس

 693 شمٕمريػ ذط اًمٕمٚم٦م
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 اًمٗمٝم٤مرس

 اًمّمٗمح٦م اعمقوـــــقع

 699 ومّمؾ ذم شم٘مسٞمؿ اًمٕمالُم٦م

 699 أرسمٕم٦م أٟمقاعاًمٕمالُم٦م 

 699 شمٕمريٗمٝم٤م -اًمٕمالُم٦م اعمحْم٦م: إول

 699 قمالُم٦ٌم سمٛمٕمٜمك اًمنمط: اًمث٤مين

 699 قمالُم٦م هل اًمٕمٚم٦م: اًمث٤مًم٨م

 699 قمالُم٦ٌم شمسٛمٞم٦ًم وجم٤مزاً : اًمراسمع

 704 سم٤مب أهٚمٞم٦م أدُمل ًمقضمقب احل٘مقق ًمف وقمٚمٞمف

 704 وضمقب وأداء: إهٚمٞم٦م ٟمققم٤من

 705 شمٕمريػ أهٚمٞم٦م اًمقضمقب

 705 أهٚمٞم٦م اًمقضمقبسمٞم٤من 

 706 شمٕمريػ اًمذُم٦م ذم اًمٚمٖم٦م

اظمتالف احلٜمٗمٞم٦م ذم وضمقب طم٘مقق اهلل شمٕم٤ممم قمغم اًمّمبل ُمتك 

 شمٙمقن؟
707 

 712 اظمتٞم٤مر اعمّمٜمػ ذم اعمس٠مًم٦م

 715 شم٘مسٞمؿ احل٘مقق سم٤مًمٜمسب٦م ًمٚمّمبل اًمذي ٓ يٕم٘مؾ

 715 طم٘مقق اًمٕمب٤مد

 716 طم٘مقق اهلل شمٕم٤ممم

 716 اًمذي ٓ يٕم٘مؾقمدم وضمقب اإليامن سم٤مهلل قمغم اًمّمبل 

 716 قمدم وضمقب اًمٕمب٤مدات اعمحْم٦م قمغم اًمّمبل

 721 اخلالف ذم وضمقب اإليامن قمغم اًمّمبل اًمٕم٤مىمؾ

 722 اظمتٞم٤مر اعمّمٜمػ ذم اعمس٠مًم٦م



 

 

787 

 

 اًمٗمٝم٤مرس

 اًمّمٗمح٦م اعمقوـــــقع

 724 ومّمؾ ذم سمٞم٤من أهٚمٞم٦م إداء

 724 يم٤مُمٚم٦م وىم٤مسة: أهٚمٞم٦م إداء ٟمققم٤من

 728 يّمح أداء طم٘مقق اهلل شمٕم٤ممم ُمع وضمقد إهٚمٞم٦م اًم٘م٤مسة

 728 صح٦م اإليامن ُمـ اًمّمبل اًمٕم٤مىمؾ

 731 آظمتالف ذم صح٦م اًمردة ُمـ اًمّمبل

 735 ُم٤م يؽمدد ُمـ طم٘مقق اهلل شمٕم٤ممم

 739 أىمس٤مم ُمٕم٤مُمالت اًمّمبل وأُمثٚمتٝم٤م

 739 ُم٤م يتٛمحض ُمٜمٗمٕم٦م يّمح ُمع وضمقد إهٚمٞم٦م اًم٘م٤مسة

 744 ُم٤م هق ْضر حمض

 747 ُم٤م يؽمدد سملم اعمٜمٗمٕم٦م واًمرضر

 753 اًمِم٤مومٕمٞم٦م ذم أهٚمٞم٦م إداءاعم٘م٤مرٟم٦م ُمع ُمذه٥م 

 758 اًمٗمٝم٤مرس اًمٕم٤مُم٦م

 759 ومٝمرس أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م  

 764 ومٝمرس إطم٤مدي٨م  

 772 ومٝمرس أصم٤مر

 774 ومٝمرس اعمس٤مئؾ اًمٗم٘مٝمٞم٦م  

 807 ومٝمرس اعمّمٓمٚمح٤مت واًمٖمري٥م 

 818 ومٝمرس اًم٘مب٤مئؾ واعمذاه٥م واًمٗمرق

 819 ومٝمرس إقمالم 

 824 ومٝمرس إسمٞم٤مت اًمِمٕمري٦م 

 824 ومٝمرس إُمث٤مل

 825 ومٝمرس إُم٤ميمـ 



 

 

777 

 

 اًمٗمٝم٤مرس

 اًمّمٗمح٦م اعمقوـــــقع

 826 ومٝمرس اعمّم٤مدر واعمراضمع 

 859 اًمٗمٝمرس اإلمج٤مزم ًمٚمٛمقوققم٤مت

 861 اًمٗمٝمرس اًمتٗمّمٞمكم ًمٚمٛمقوققم٤مت 

 

 




